
Anykščiai (Bernardinai.lt, ,,Drau-
go” info) – Šiais metais šeštosios pa-
saulio lietuvių menininkų kūrybinės
dirbtuvės „Migruojantys paukščiai”
atkeliavo į Anykščius. Jau tradiciniu
tapęs projektas po visą pasaulį išsi-
barsčiusius menininkus lietuvius
kartą per metus sukviečia į Lietuvą
dalintis idėjomis ir bendrauti su
vietiniais kūrėjais. Šiais metais pro-
jekto dalyviai diskutuos ir kurs
temomis „Kultūrinis turizmas: šiuo-
laikinis menas kaip masalas keliau-
ti”, „Kultūrinis turizmas kaip meno
ženklų ieškojimas”.

Pasaulio lietuvių kūrybinės
dirbtuvės yra išskirtinės: jose kiek-
vienais metais dalyvauja vis kiti išei-
vijos ir Lietuvoje gyvenantys kūrė-
jai, taip pat projektas kiekvienais
metais keliauja vis į kitą Lietuvos
miestą, jo dalyviai susipažįsta su ten
kultūrinę veiklą vykdančiomis orga-
nizacijomis, užmezga ryšius su mies-
to gyventojais, svečiais.

Šiais metais į Anykščius atvyko
kūrėjai iš Norvegijos, JAV, Vietnamo,
Švedijos, Belgijos, Estijos, Vokietijos
ir Lietuvos.

Projekto atidaryme dalyvavę Už-
sienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamento atstovai pažy-
mėjo, kad šis projektas yra viena iš
prasmingų iniciatyvų, praktiškai
įgyvendinančių „Globalios Lietuvos”

idėją. Pasak jų, „Migruojantys paukš-
čiai” yra ne tik bendra kūrybos erd-
vė, bet ir labai konkretus praktinis
žingsnis, skatinantis Lietuvos išeivi-
jos menininkų įsitraukimą į Lietu-
vos kultūrinį gyvenimą.
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Londonas (lrytas.lt) – Liepos 23
d. Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) 124-osios sesijos iškilmingame
atidaryme Londono „Covent Garden”
teatre sporto gerbėjai gėrėjosi ir
lietuvių solistės Justinos Gringytės
balsu. Lietuvaitės mecosopranas įsi-
liejo į bene žymiausių dabarties ope-
ros dainininkų ansamblį. Justina
kartu su Placido Domingo, Renee Fle-
ming ir Bryn Terfel dainavo Ludwig
van Beethoven „Odę džiaugsmui” iš
Devintosios simfonijos. 

Išskirtiniame koncerte, kurį sa-
vo apsilankymu pagerbė ir karališko-
sios šeimos atstovė, taip pat skam-
bėjo Giacomo Puccini „Toskos” mu-
zika, jauno britų kompozitoriaus
Alex Wolff  specialiai šia proga su-
kurtas šventinis kūrinys, pasirodė
„Covent Garden” baleto artistai. Žiū-
rovų susižavėjimo sulaukė Londono
meras Boris Johnson, padeklamuo-
damas specialiai Olimpinėms žaidy-
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Anykščiuose – VI pasaulio lietuvių menininkų
kūrybinės dirbtuvės

Anykščiuose liepos 23 d. prasidėjo pasaulio lietuvių menininkų kūrybinės dirbtuvės
„Migruojantys paukščiai“.                                                                         Adomo Jablonsko nuotr.

Tarp ryškiausių operos žvaigždžių – ir lietuvė
nėms Armand D’Angour graikų poe-
to Pindaro stiliumi sukurtą poemą.

Justina Gringytė gimė 1986 m.
Muzikuoti pradėjo nuo 7 metų gro-
dama fortepijonu. Būdama 13 ir 15
metų tapo ,,Dainų dainelės” laurea-
te. Baigusi Alytaus Dainavos viduri-
nę mokyklą, Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje studijavo daina-
vimą (prof. R. Maciūtės klasė). Stu-
dijų metais yra tapusi VII Zenono
Paulausko jaunųjų dainininkų kon-
kurso diplomante, tarptautinio jau-
nųjų dainininkų konkurso Kaune
laureate. 

2006 m. pagal ,,Erasmus” studen-
tų mainų programą atsidūrė Karališ-
kajame Velso muzikos ir dramos
koledže; dabar studijuoja magistran-
tūroje pas Buddug Verona James.
Ten pelnė geriausios vokalistės var-
dą ir apdovanojimą. Gringytė – ne
vieno tarptautinio konkurso prizi-
nių vietų laimėtoja.

Vilnius (BNS) – Rusijos užsienio
reikalų ministerija pareiškė, kad Lie-
tuva neturi pagrindo reikalauti žalos
atlyginimo iš Rusijos už Sovietų Są-
jungos okupacijos padarytą žalą.
,,Mums šis klausimas uždarytas kar-
tą ir visiems laikams”, – pareiškė mi-
nisterijos atstovas spaudai Alek-
sandr Lukaševič. Lietuvos keliamą
klausimą dėl sovietinės okupacijos
žalos atlyginimo diplomatas pavadi-
no ,,nedraugiška kampanija ideolo-

giniu pagrindu”. ,,Tai tikrai paveikia
Rusijos ir Lietuvos santykių atmos-
ferą ir mūsų praktinio bendradarbia-
vimo pažangą. Esame įsitikinę, kad
mūsų Europos partneriai nesutiks
sekti Vilniaus planu įnešti destrukty-
vius elementus į ES-Rusijos dialogą”,
– sakė A. Lukaševič.

Lietuvos Vyriausybė praeitą sa-
vaitę pritarė darbo grupės pasiūly-
mams, kaip siekti Sovietų Sąjungos
okupacijos žalos atlyginimo. Tarp

pasiūlymų – užsienio ekspertų pasi-
telkimas, nemokama teisinė pagalba
nukentėjusiems nuo SSRS okupaci-
jos asmenims, taip pat numatoma pa-
rengti baigiamąją SSRS okupacinės
žalos Lietuvoje apimčių studiją ir ją
publikuoti lietuvių ir užsienio kalbo-
mis, Vilniuje surengti tarptautinį
mokslo atstovų seminarą Baltijos
šalių sovietinės okupacijos raidos ir
pasekmių tema, į jį pakviečiant ir
Rusijos mokslininkus. 

Rusija nesutinka mokėti okupacijos žalos atlyginimą Lietuvai 

J. Gringytė šiuo metu tobulinasi Londono
„Covent Garden” teatre.         l. rytas nuotr.



Ir�Vakarų�pasaulyje�paryčiais�slap-
ta�pašalinami�paminklai,�pastatyti�dar
taip�neseniai�visuomenės�garbintiems
žmonėms.�Liepos�22�dieną�taip�nutiko
ne� kur� kitur,� o� Jungtinėse� Amerikos
Valstijose�–�sekmadienio�rytą�pašalin-
ta� garsaus� universiteto� beisbolo� ko-
mandos� ,,Nittany� Lions”� trenerio� Joe
Paterno� bronzinė� statula,� stovėjusi
prie� ,,Beaver”� stadiono.� Tokį� sprendi-
mą�universiteto�vadovybė�priėmė�po
to,� kai�paaiškėjo,� jog�Paterno,�drauge
su�kitais�trimis�Penn�State�administra-
cijos� vadovais,� nuslėpė� informaciją
apie�Jerry�Sandusky,�beisbolo�koman-
dos�padėjėjo,�seksualinį�vaikų�prievar-
tavimą.�Kol�kas�neaišku,�kur�bus�laiko-
mas� taip� greitai� šlovę� praradusio
Paterno�paminklas,�kaip�nežinoma,�ar
jis� pradingo� visiems� laikams.� 7� pėdų
900� svarų� sveriančio� paminklo� auto-
rius�Angelo�Di�Maria�tikisi,�jog,�viskam
aprimus,� paminklą� ir� vėl� bus� galima
kažkur� pamatyti.� Gaila,� jog� Amerika
neturi�savo�Grūto�parko.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

Šachmatai – tai mąstančių žmo-
nių mėgs ta miausias žaidimas.
Žaisdami šachmatais da rome

sprendimus dabar, žinodami, kad jie
nulems būsimą eigą ir judėjimo ga-
limybes.  Stipriausia figūra šachma-
tuose yra ne karalius, kurį reikia ap-
saugoti, bet karalienė. Pirma eina
pėstinin kai, tada rikis ir raitelis. Ko-
vą nu lems susirėmimo įkarštyje at-
lėkusi ka ralienė. 

Kasdien seku žinias – ir pasau-
lio, ir Lietuvos. Ten irgi vyksta nuo -
latinė kova. Popiežiaus Jono Pau -
liaus žodžiais tariant, žmonija kovoja
su ,,mir ties kultūra”, o pasak JAV
prezidento Ronald Reagan, Vakarų
kultūra ko voja su ,,blogio imperija”. 

Buvo karšta vasaros diena Co-
lorado miestelyje Aurora. Kasdie-
nybė jame tokia nuobodi ir kasdie -
niška, tad kodėl neatsipalaidavus ir
ne pa žiūrėjus siaubo fil mą. Visai ne-
tikėtai bežiūrint filmą kino teatre
pasirodęs blogio įsikū ni jimas – mir-
ties kultūros ,,juodasis rai telis” – nu-
žudo dvylika nekaltų žmonių.

Žiniasklaidos žmonės pasimetė.
Jie negali paaiškinti to, kas įvyko.
Jie at metė dvasingumą, paremtą Die-
vo, Gėrio, Kūrėjo samprata. Taigi jie
ne pri pažįsta ir velnio, blogio, smurto
ir mirties dvasių. Žiniasklaida spė-
lioja: gal tas žmogžudys – protiškai
nesvei kas? Bet ne, jis su aukštuoju
išsilavi ni mu... Specialistai pasimetė,
bet žmo nės nepasimetė. Aurora mies-
to žmo nės atnešė ir pastatė kryžių,
susibūrė į maldos būrelius.

Lietuviškame pasaulyje, tiek Lie -
tuvoje, tiek išeivijoje, irgi vyksta ko -

va su mirties kultūra. Kas laimi šią
ko vą? Tokių masinių žudynių kaip
įvyko Co lorado, Norvegijoje ar Rusi-
joje mūsų pasaulyje nėra. Tačiau ar
lietuviška tauta klesti, ar pamažu
nyksta? Lie pos 14 d. ,,Drauge” kun.
Kęstutis A. Tri makas rašė: ,,Istorija
yra pamokan čiais pavyzdžiais įro-
džiusi, kad kraš tų valstybingumas
yra trapus reika las, nebent bus pag-
rįstas giliu dvasin gumu, atsiremian-
čiu į patį žmonijos Kūrėją” ir toliau –
,,Tauta išsivaikšto, o kas lie ka krašte,
be stiprios į Kūrėją at remtos dvasios,
laukia labai neaiškus likimas”. Norė-
dami laimėti kovą prieš blogį, turime
suprasti savo pajėgas, apgalvoti savo
ėjimus ir ateities bū tį.

Štai lietuviškų šachmatų žaidi-
mo lenta: karalius yra tauta, kurią
mes turime visi apginti. Be tautos ne -
bus ir mūsų visuomenės. Karalienė –
tai Marija, Dievo motina. O kur pats
Dievas? Dievas stebi viską iš dan-
gaus. Kai reikia, jis siunčia Mariją į
žemę (kaip pasirodymai Šiluvoje,
Guo delupe, Lourdes liudija). Pradė-
jus žaidimą, atrodo, kad Marija ne-
daug ką daro, bet netrukus sužinome,
kad visos Die  vo palaimos eina per
Mariją. Tai jau jėga! 

Pėstininkai – tai mes, pa p ras ti
žmonės. Mūsų galimybės ribo tos,
mes kasdien einame į priekį ir ti ki-
mės, kad kaimynas apsaugos mus.
Pavojai gresia iš visų pusių. 

Vyskupai – tai bažnyčios tarnai.
Mus saugo angelai, palaimintieji
kaip Ma tulaitis ir šventieji kaip
Kazimieras. Mūsų kunigai suteikia
sakramentus. Kunigai tampa dar ir
kultūros, spaudos darbuotojais. 

Raiteliai – tai są ži nin gi inteligen-
tai ir rašytojai.  Rikiai – visuomeni-
nės organizacijos, kurios suburia
žmones, juos įkvepia bend ram dar-
bui, skatina pasiaukojimą. Tautiniai
šokiai, chorai, stovyklos – tai lietu-
viškos kultūros turtai.

Neseniai Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL, viešėjusios Lietuvos
Respublikos prezidentės Saulius
Kuprys paklausė, ką Lietuvos valdžia
daro, siekiant stabilizuoti Lietuvos
demografinę padėtį, nes tiek jaunų
šeimų išvyksta iš šalies, smarkiai
mažėja vaikų skaičius. Grybauskaitė
pripažino, kad valdžios teikiamos fi-
nansinės lengvatos jaunoms šei-
moms daug teigiamos įtakos nepada-
rė, ir padėtis nėra gera. Atsakymo į
šią krizę Lietuvos prezidentė šiai
dienai neturi. Abortai, skyrybos, vai-
kų atsisakymas rodo, kad mirties
kultūra yra įsigalėjusi ir tarp lietuvių.

Nelaimėsime šio šachmatų žaidi-
mo, nepanaudoję visų savo pajėgų.
Tai – ne pėstininkų karas! Turime
skirti daugiau dėmesio mūsų dvasin-
gumui, ko voti už gyvybę, už šeimą,
tikėjimo puo selėjimą! Apie visa tai
skaitysi me ,,Drauge”.  

Užsakykime ,,Draugą” savo arti -
mie siems ir draugams, kad ir jie bū-
tų pa skatinti prisijungti prie šios
bendros ko vos už gėrį, už Lietuvos
gyvybę!                            

NuomoNė, KomeNtArAs

Šachmatai 
LINAS SIDRYS

1812 M. NAPOLEONO
ŽYGIS PER LIETUVĄ

Algio Vaškevičiaus liepos 3 d.
straipsnis „Drauge” apie Napoleono
žygio per Lietuvą 200 metų sukaktį
tuojau patraukė mano, tikiu, ir kitų
skaitytojų dėmesį. Daug sužinojau, ko
istorijos vadovėliuose nesu ra dęs. Ypa-
tingai man buvo įdomu skai tyti apie
ties Kaunu vykusį Pran cū zijos ka-
riuomenės persikėlimą per Nemuną.

Straipsnio autorius ir Boston
,,Lietuvių enciklopedijos” XIX tomas
(psl. 522) sutinka dėl  per kėlos datos –
birželio 24-osios. Žymusis rusų rašy-
tojas Lev Tolstoj savo monumentalio-
je istorinėje knygoje „Karas ir taika”
irgi rašo apie perkėlą per Nemuną,
bet jos datą nurodo kitą – birželio 26
d. Žinomas kaip skrupulingas istori-
nių faktų teigėjas, Tolstoj rašo, kad tą
dieną imperatorius stebėjo nesibai-
giančius pulkus, besikeliančius per
Nemuną net trimis nutiestais ponto-
niniais tiltais.

Garsusis persikėlimas per Ne -
mu ną susilaukė ir antro persikėli-
mo – per Nerį. Tolstoj rašo, kad kitą
die ną, birželio 27 d., Napoleonas, už-
sė dęs ant jam atvesto arabų veislės
žir go, nušuoliavo per vieną iš tiltų
per Nemuną, staiga pasuko kairėn,
Kau no link, kuris, pagal Vaškevičių,
tuo met teturėjo tik apie 5,000 gyven-
tojų. Nušokęs nuo žirgo, jis atsirado
prie Neries (Tolstoj ją vadina Vilija)
kranto, šalia ten jau atjojusių lenkų
ulonų.

Čia jis davė kariams įsakymą
ras ti brastą (perbrendamą upės vie -
tą), bet nekantrūs ulonai su jų kardą
iškėlusiu pulkininku priešakyje tuo-

jau metėsi upėn, kur ji buvo gili. Ne -
trukus pradėjo skęsti arkliai ir ulo -
nai, ir tik pačiam pulkininkui ir ke -
liems ulonams pavyko pasiekti kitą
Neries krantą. Ekstazės Lenkijai
lais vę prižadėjusiam imperatoriui
pa gau ti, jie atsisuko į Neries kairįjį
kran tą, šaukdami jam „Vivat”, bet
ten jo jau nebuvo, jis buvo grįžęs į
savo štabo palapinę. Dar tą patį
vakarą Na poleonas lenkų pulkininką
įrašė į Prancūzijos Garbės legioną
(Legion d’honneur).

Apie Napoleono kariuomenės
persikėlimą per Nemuną buvo daug
rašyta, bet apie perkėlą per Nerį, ne -
skaitant įvykių, aprašytų knygoje
„Ka ras ir taika”, neteko skaityti.
Abe jonių kelia ir Napoleono noras
nujoti nuo pat stačių Jiesios, maž-
daug 60 metrų aukščio piliakalnio
šlai tų iki pat Neries, t. y. apie šešis ki -
lometrus dar tik vos užimtoje priešo
teritorijoje. Nejaugi tai tik garsaus
ra šytojo vaizduotės vaisius? Būtų
įdo mu, jei Vaškevičius ar kiti žur na -
listai, turį galimybę prieiti prie isto -
rinių archyvų, galėtų perkėlos per
Ne rį egzistavimą patvirtinti.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

DĖL LIETUVIŲ KITŲ ŠALIŲ 
KARIUOMENĖSE 

Istorijos audros po įvairias pa -
saulio šalis išblaškė daugybę jaunų
lietuvių vyrų, kurie, vykstant Pirma -
jam ir Antrajam pasauliniams ka -
rams, buvo priversti tarnauti kitų ša -
lių kariuomenėse. Kiti, būdami emi-
grantais, atrado namus kitose šalyse,

kurios jiems suteikė galimybę tar-
nau ti jų kariuomenėse su ginklu ir
ginti tų šalių demokratines vertybes. 

Šiandien, norėdami padrąsinti
mū sų Lietuvos jaunąją kartą ir ugdy -
ti ją tikra savo šalies patriote, no rime
parodyti garbingus pavyz džius – lie-
tuvius karius, kurie savo drąsa pasi-
žymėjo įvairiuose mūšiuo se. Todėl
kreipiuosi į Jus, kad padėtumėte su-
rinkti vertingos informacijos apie
lietuvius, gimusius lietuvių šeimose
ar turinčius lietuvišką kil mę, kurie
tarnavo Jūsų šalių kariuo menėse ir
buvo apdovanoti valstybi niais arba
aukščiausiais kariniais apdovanoji-
mais už pasižymėjimą ka ro veiksmuo-
se ar mūšiuose. Mums yra svarbūs ir
tų karinių žygių ar mū šių aprašy-
mai, įvairi vaizdinė me džiaga, ilius-
truojanti tuos įvykius, už kuriuos
buvo apdovanoti pasižymėję mūsų
tautiečiai. Gali būti, kad apie tuos
žmones jau yra parašytos knygos, me-
muarai ar straipsniai, tokia medžia-
ga bus taip pat labai vertinga panau-
doti anksčiau minėtiems tiks lams.

Visa informacija, kurią Jums
padedant pavyks surinkti, bus per-
duota Vytauto Didžiojo karo muzie-
jui Kaune. Taip pat planuojame su-
rinkta me džiaga pasidalinti su visa
lietuvių vi suomene tiek Lietuvoje,
tiek ir už sienyje, nes esame tikri, kad
tokia in formacija bus naudinga ir
ateities kartoms.

Asmuo gauti Jūsų surinktai in -
formacijai yra Lietuvos kariuomenės
ka pitonas Tomas Balkus (tel. +370 5
264 8527; el. paštas:  tomas.balkus@ mil.
lt). Adresas: Tomas Balkus,  Šv. Ignoto
g. 8/29 LT – 01120  Vilnius, Lithuania.

Gen. leitenantas Arvy das Pocius 
Lietuvos kariuomenės vadas 

LAIŠKAI 
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Liepos 19 dieną Lietuvos Preky-
bos biuro surengtame susi-
tikime Čikagos centre su VšĮ

,,Investuok Lietuvoje” generaline
direktore Milda Dargužaite, dvylika
metų praleidusia Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose, paaiškėjo keletas svar-
bių dalykų. 

Pirmas. Ne visi šiais laikais į
Lietuvą sugrįžta gyventi, vedami pa-
triotinių jausmų. Vienu iš tokių pa-
vyzdžių kaip tik ir būtų Dargužaitė,
kuri po septynerių metų darbo
,,Goldman Sachs” į Lietuvą sugrįžo
dirbti valstybinį darbą – iš pradžių
kaip Lietuvos Respublikos ūkio mi-
nistro patarėja, vėliau (ir iki šiol) –
,,Investuok Lietuvoje” gen. direktorė.
Pasak Dargužaitės, sugrįžti ją paska-
tino jos pačios apsisprendimas dirbti
kažką įdomesnio. Turbūt didesnį pa-
sikeitimą Dargužaitės gyvenime
vargu ar būtų buvę galima sugalvoti.

Antras. Įdomesnis darbas Lietu-
voje nebūtinai turi būti apibrėžtas
pinigine išraiška. Piniginį atlygį Dar-
gužaitės atveju sėkmingai atsvėrė to-
kie, rodos, paprasti ir nereikšmingi
dalykai kaip įdomus darbas, iššūkių
ieškojimas, savo žinių ir sugebėjimų
pritaikymas kitoje srityje. Metus pra-
dirbusi Lietuvoje ,,Investuok Lietu-
voje” gen. direktorė dėl tokio savo
žingsnio nė kiek nesigaili, ji džiau-
giasi, jog dabartinis darbas yra ne tik
įdomus, itin daug apimantis, bet ir ver-
čiantis nemažai mąstyti, nes visiems
atvejams tinkamų ar jau paruoštų
atsakymų investicijų srityje nėra.

Trečias. Geros žinios apie Lietu-
vą stoka. Dargužaitė prisipažįsta, jog,
grįžusi į Lietuvą, ji suprato, kad iki

tol visiškai nieko nežinojo apie Lie-
tuvą. Pavyzdžiui, tik grįžusi ji suži-
nojo, kad tėvynėje yra įsikūrusi ben-
drovė ,,Barclays”. ,,Labai daug apie
Lietuvą girdime iš žiniasklaidos ir
paprastai – daug blogų dalykų, –
mano Dargužaitė. – Bet Lietuvoje yra
labai nemažai gerų dalykų, apie ku-
riuos, man atrodo, visi turėtume ži-
noti, ir tą žinią plačiau skleisti.” To-
dėl jos vadovaujama įmonė jau kuris
laikas imasi naujos veiklos krypties –
skleisti teigiamą informaciją apie
Lietuvą. Lankydamiesi užsienyje,
,,Investuok Lietuvoje” atstovai sten-
giasi susitikti ir su vietos lietuvių
bendruomenėmis bei papasakoti
joms apie tai, kas šiuo metu Lietuvoje
vyksta gero. 

Ketvirtas. Žinojimas, kad Lietu-
va nėra tamsus kraštas, jau yra di-
delis pliusas. Lietuvoje metus išdir-
busi Dargužaitė suprato, kad būdama
Amerikoje galėjo daug daugiau nu-
veikti dėl Lietuvos, negu būdama Lie-
tuvoje. Pavyzdžiui, dirbdama ‚,Gold-
man Sachs”, ji palaikė gerus ryšius
su tos įmonės IT specialistais ir žmo-
nėmis, kurie vienu metu sprendė,
kur atidaryti naujus bendrovės pada-
linius. Galų gale apsistota ties Salt
Lake City, JAV, ir Indija. ,,Man net ne-
buvo kilusi mintis pasiūlyti Lietu-
vą”, – prisipažino ,,Investuok Lietu-

voje” gen. direktorė. Mokydamasi iš
savo klaidų, Dargužaitė susirinku-
sius ragino prisidėti prie investicijų į
Lietuvą pritraukimo – savo žiniomis,
ryšiais (investitorių kalba kalbant,
,,padėti surasti kabliuką”) ar pa-
prasčiausiu Lietuvos vardo paminė-
jimu. 

Penktas. ,,Investuok Lietuvoje”
jau gali pasidžiaugti keliais gražiais
bendradarbiavimo su lietuvių ben-
druomenėmis užsienyje pavyzdžiais.
Vienas tokių – Londone, Jungtinėje
Karalystėje, susibūrusi 200–300 lietu-
vių grupė, pasivadinusi ,,Lithuanian
City of  London Club”. Dargužaitė
prisimena, kaip po panašaus, kaip
šis, čikagiškis, susitikimo Londone ji
sulaukė užklausimo, kaip jos vado-
vaujama įmonė ir lietuvių klubas
galėtų bendradarbiauti. Šiuo metu
dirbama ties projektu, kaip ,,Lithua-
nian City of  London Club” savano-
riškumo pagrindais galėtų tapti „In-
vestuok Lietuvoje” atstovu Londone.
Antras pavyzdys – LR ambasada
Suomijoje, kuri kartą per savaitę
,,Investuok Lietuvoje” atsiunčia eko-
nomines žinutes apie tos šalies įmo-
nių ateities planus. ,,Suomijos amba-
sada man yra pavyzdys, kaip turėtų
dirbti visos Lietuvos ambasados; to
mes norėtume sulaukti ir iš pavienių
asmenų. Mums to užtektų”, – sako

Dargužaitė.

Šeštas. Ieškok lietuvio. Labai
dažnai sėkminga investicija yra pa-
remta vieno gero ryšio, arba kabliu-
ko, suradimu. Nors vieno recepto,
kaip tą kabliuką surasti, Dargužaitė
neturi, jos pačios ir ,,Investuok Lie-
tuvos” patirtis bei sėkmės istorijos
rodo, jog prie tokios istorijos ,,nagus
yra prikišęs” lietuvis ar lietuvių kil-
mės žmogus. Tai galioja tiek ,,Barc-
lays”, tiek „Western Union” ir kitų
užsienio investicijų sėkmingam atė-
jimui į Lietuvą. Maža to, visos Lietu-
voje investavusios užsienio įmonės
ne tik kad buvo patenkintos rastomis
verslo sąlygomis, bet po kelių metų
nusprendė plėstis. Tai labai iškalbin-
gas faktas.

Septintas. Lietuva neišnaudoja
visų savo galimybių, ypač JAV. Pavyz-
džiui, nors daugiausia lietuvių gyve-
na JAV, šios šalies investicijų Lietu-
voje kol kas yra mažiausia. Kodėl?
Dargužaitės nuomone, šiuo atveju ir
vėl reikia kalbėti apie Lietuvos žino-
mumo Amerikoje stoką. ,,Todėl, – ra-
gino ji susirinkusius, – iš jūsų pusės
mums užtektų ir gero Lietuvos vardo
paminėjimo kitiems, net jei tai ir
įvyktų prie alaus bokalo.”

Susitikimui artėjant į pabaigą,
vienas jos dalyvių pastebėjo: ,,Visi
mes esame žvejai.” Taip sakydamas,
jis greičiausiai neturėjo omenyje
gausių šio žodžio nuorodų ir aliuzijų
į Šv. Raštą. Nors, kaip parodė susi-
tikimas su ,,Investuok Lietuvoje”
gen. direktore Dargužaite, ir šiais
laikais šis žodis bei su juo susijusi
veikla aprėpia kur kas daugiau, nei
matyti plika akimi.

Tikriausiai visi girdėjome žinią,
jog Estijoje griežta laisvės atė-
mimo bausme nuteistas aukšto

rango slaptų jų tarnybų karininkas.
Omenyje turiu buvusį Estijos Saugu-
mo policijos KaPo bendradarbį Alek-
sej Dre ssen. Harju apskrities teismas
pripažino jį kaltu dėl tė vynės išdavi-
mo ir žinybinės informacijos per-
davimo Rusijai. Su Rusijos slaptosio-
mis tarnybomis neteisėtai susibičiu-
lia vęs Estijos pilietis pasmerktas
kalėti 16 metų. Beje, tai jau antrasis
sėkmingas Estijos kontržvalgybos
žingsnis, at skleidžiant Rusijos slapto-
sioms tar nyboms dirbančius saviš-
kius. Ypatingą dėmesį reikėtų at-
kreipti ir į datas, kada šnipai buvo
suimti ir kada Estijos teismas paskel-
bė nuo sprendį. Tarp sučiupimo ir
nuteisimo – labai nedidelis laiko tar-
pas – maž daug vieneri metai. Toks
operatyvumas, palyginti su lietuviš-
kos Temidės vėžliškais žingsniais,
atrodo įspūdingai.

Šiuos estiškus pavyzdžius prisi -
min ti verta kuo dažniau. Estiški pa-
vyzdžiai turėtų mus bent jau pri -
versti mąstyti: kodėl šiauriniai kai -
my nai per paskutiniuosius keletą
me tų sugebėjo sugauti net du aukšto
rango šnipus, o mūsiškė kontržvalgy-
ba – nė vieno? Gal Lietuvoje, skirtin-
gai nei Esti joje, svetimoms valsty-
bėms talkinan čių piliečių nėra nė
vieno?  

Visame pasaulyje, net ir ofi cia -
liai pasibaigus Šaltojo karo erai, šni -
pi nėjimo mastai nė kiek nesumenko.
Tiesiog šnipinėjimas tapo sudėtin -
gesniu, painesniu, sunkiau atpažįsta-
mu. Tereikia prisiminti sėkmingą

Vokietijos slaptųjų tarnybų operaci-
ją, kai Nyderlanduose buvo sučiuptas
garsios Rusijos šnipės Anna Chap-
man bendrininkas ,,Raymond P”.
Žaviosios Chapman seniai nebėra nei
Amerikoje, nei Europoje, bet jos tin-
klas – tebeveikia. Be to, Rusijoje ji
nesėdi sudėjusi rankų. Chapman va -
dovauja populiarioms televizijos lai -
doms, neva atskleidžiančioms net ir
„didžiausias pasaulio paslaptis”.
Visos Chapman laidos turi bendrą
vardiklį – jų metu labai sub ti liai,
atsargiai ir išradingai peršama nuo -
monė, jog tik Rusijos laukia gra ži,
turtinga, soti ateitis. Nes Rusija –
ypatinga. O visos kitos valstybės,
ypač Rusijai priešgyniaujančios, su -
lauks milžiniškų nelaimių ir prara -
dimų.

Buvusi Rusijos šnipė neverta
lietuviško pasitikėjimo. Neverta žiū -
rėti ir tų jos laidų. Čia labai praver-
stų posakis: „Net ir me luojant rei-
kalingas saiko jausmas.” Verčiau žiū-
rėkime na, kad ir per RTVi rodomas
žymios Ru sijos apžvalgininkės Julija
Latynina laidas „Kod dostupa”, ypač
tą, kurioje ji daug dėmesio skyrė lie-
tuviškoms realijoms, sugrįžusi iš ko-
man diruotės Vilniuje. 

Be abejo, ir čia reikalingas atsar-

gumas, kritiškumas. Tačiau rimtos
ru sų apžvalgininkės pastabos apie
Lietuvą – visai kas kita, nei Chap-
man svaičiojimai. Tai – rimtas šaltas
du šas, nes Latynina – palanki ir
draugiška Lie tuvai. Ji yra viena iš tų
rusų apžvalgininkų, kurie neabejoja,
jog mes 1940 m. buvome okupuoti, o
1990 m. panorome atgauti laisvę. Ji
supranta ir Lietuvos siekį atitrūkti
nuo Rusijos įtakos šiomis dienomis. 

Ir vis dėlto Latynina mato, kaip
mūsų norai kartais skiriasi nuo re a -
lių darbų. Ji pateikia savąją versiją,
kodėl lietuviškas oligarchas Viktor
Uspaskich veržiasi į valdžią, kodėl į
šoną bu  vo nustumtas Rolandas Pak -
sas, kodėl mes galime nepastatyti
naujos atominės jėgainės, kodėl mū -
sų žemėje nei iš šio, nei iš to atsirado
prieš atominę energetiką protestuo-
jančių žaliųjų... 

Įsiminė žurnalistės polemika ir
su prof. Vytautu Landsbergiu dėl
Liustracijos įstatymo nesėkmės. Ap-
žvalgininkė La ty nina tvirtino, jog
Liustracijos įstatymas tada, 1991 me-
tais, buvo su žlugdytas ir pateikė savo
nuomonę, kodėl taip įvyko: „Nes visi
KGB agentai, paskutinėmis akimir-
komis sukišti į parlamentą, sutelkia
vis ką, kad minėtą įstatymą sužlug -

dytų. Kai aš klausiu prof. Vytauto
Landsbergio, kodėl jūs nesučiupote
tų KGB agentų nusikaltimo vietoje,
sulaukiau atsakymo. Profesorius ap -
gailestavo: „Ak, mes buvome jauna
valstybė.” Na, atleiskite, jaunų vals-
tybių nebūna – tu arba valstybė, arba
– ne” (šią Latynina citatą patei kiu
beveik pažodžiui). 

Lyg ir nieko naujo nepasakyta,
tačiau čia esama labai svarbaus da -
lyko. Rusijos apžvalgininkė tarsi pa -
brėžia, jog pasiteisinimai taip pat pri-
valo būti saikingi. Kai kada, matyt,
verčiau pripažinti suklydus, nei tei -
sin tis. Toks rusiškas priekaištas Lie -
tuvai – vertas mūsų dėmesio. Juolab
kad laidos „Kod dostupa” vedėja –
viena iš tų, kuri mato, kaip po Boris
Jelcin pasitraukimo Rusija, vadovau-
jama Vladimir Putin, įžūliai, kryp -
tin gai, atkakliai kišasi į Lietuvos vi -
daus reikalus, išnaudodama visus
įma nomus dujų ir naftos kozirius.
Tačiau Lietuva, apibendrinant Laty -
nina lietuvišką apžvalgą, turėtų ne
tiek verkšlenti, kiek priešintis. Įsi -
dėmėkime: nėra jaunų ir senų valsty-
bių, valstybė arba priešinasi, arba tai
jau – ne valstybė. 

Deja, ši pastabų kupina laida
kaž kodėl nesulaukė deramo Lietuvos
dė mesio. Yra akivaizdu, kodėl. Prie-
kaištų pažerta visiems lietuviams –
ir kairiesiems, ir dešiniesiems, ir re-
zistentams, ir ko laborantams. Deja,
mažai kas atkreipė dėmesį į tai, jog
priekaištai – geranoriški. 

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, interneto tinklalapio Slap-
tai.lt steigėjas.

Žvejojimas, arba kaip 
pritraukti investicijas 
(ir ne tik jas)
DALIA CIDZIKAITĖ

,,Nėra jaunų valstybių”
GINTARAS VISOCKAS



parapija, gyvuojanti nuo 1911 metų,
nesustoja veikusi. Nors neliko dauge-
lio organizacijų, vis dar puikiai gy-
vuoja Lietuvių Bend ruomenė, kuri
apjungia visus tau tiečius. Cicero LB
nariai, gausiai balsavę JAV LB Ta-
rybos rinkimuose, sa vo bendruome-
ninę parei gą atliko pasigėrėtinai, jie
taip pat remia ,,Drau gą”, kitas labda-
ros organizacijas. 

Ypač džiaugiamės, turėdami pro-
fesionalę muzikę, parapijos choro va -
dovę Vilmą Meilutytę, kuri ne tik va -
dovauja parapijos chorui, bet ir savo
ta lentu prisideda prie mūsų rengi-
nių.

Pagalba vargonams 
pataisyti

Kaip ir kiekviena šeima, taip ir
Ci cero Šv. Antano parapijos tautie-
čiai turi problemų. Viena tokių  –
šventovės vargo nai, kurie ,,pavargo”
ir kuriems rei kia pagrindinio re-
monto. Parapija, kurią dabar valdo
meksikiečiai, pini gų vargonams su-
varkyti neturi. Be to, jiems vargonų
ir nereikia. Mes, lie tuviai, nuo senų
laikų esame įpra tę prie vargonų mu-
zikos bažnyčiose. Todėl sekmadienio

popiečių lankytojai nu tarė vargonus
pataisyti. Kaina yra ga na aukšta –
siekia apie 7,000 dol. ir mūsų mažai
grupelei neįma no ma surinkti. 

Todėl krei piamės į Cicero para-
pijos buvusius gyventojus, į litua-
nistinės mo kyk los buvusius moks-
leivius, į lankiusius seselių Kazi-
mieriečių mokyklą lietuvių kalba.
Gal jie prisimins savo jaunystę Ci-
cero, kur ne vienas gimė ir buvo pa -
krikš tytas, mokėsi lietuvių kalbos,
pri klausė organizacijoms, ir atsilieps
į prašymą pagelbėti lietuviškai Šv.
Antano parapijai.

Vargonams pataisyti yra sudary-
tas komitetas: pirmininkė Marija Re -
mienė, sekretorė Birutė Zalatorienė,
iždininkė Mėta Gabalienė, choro na -
rė Jonė Bobinienė ir muzikė, choro
va dovė Vilma Meilutytė. Čekius pra -
šome rašyti: Lithuanian Catholic Fe -
de ration ID 36-3133269 ir siųskite
komi teto iždininkei Meta Gabalis
adresu: 7256 Terrace Ave., Justice, IL
60458. Aukos nurašomos nuo federali-
nių mokesčių.

Visiems aukotojams, jau atsiun-
tusiems  savo aukas, ir būsimiems
nuoširdžiai dėkoja visa Cicero lietu-
vių parapija.

4 2012�LIEPOS�26,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

teLKINIAI

Sunny�Hills,�FL

Lie pos 6-oji yra išskirtinė diena
šalies gyvenime – Lietuva švenčia
Valstybės die ną – vienintelio Lietu-
vos Karaliaus Mindaugo karūnavimo
metines. Nuo Lietuvos tūkstantme-
čio jubiliejaus minėjimo 2009 me tais
užsimezgė graži tradicija – įvairiose
pasaulio vietose susi rin kę lietuviai
gieda Valstybės him ną. Mintis pa-
prasta – kur bebūtum, ką bedarytum,
jei Lietuva yra tavo ar tavo tėvų gim-
tinė, jos garbei giedok „Tautišką
giesmę”. Turime di džiuotis, jog esa-
me vienintelė tauta pasaulyje, kuri
kasmet tą pačią dieną kartu gieda

savo šalies himną. 
Džiugu, kad mūsų Sunny Hills

ma žėjantis lietuvių būrelis susirin ko
atiduoti pagarbą savo Tėvynei ir
giedoti „Tautišką giesmę”. Ant stalų
puikavosi trispalvė vėliava. JAV LB
Sunny Hills apylinkės pirmininkė
pasveikino ir padėkojo susirinku-
siems. Išklausė me pasakojimą apie
Vincą Kudirką, sukūrusį Lietuvos
himną, pa baigoje, pritariant muzi-
kai, sugie dojome „Tautišką giesmę”.
Po to dar ilgai bendravome prie ka-
vutės.

Elena Žebertavičienė – JAV LB
Sunny Hills apylinkės pirmininkė.

Liepos 6-oji mūsų 
Lietuvių Bendruomenėje

ELENA ŽEBERTAVIČIENĖ

Liepos 6-oji Sunny Hills, FL apylinkėje.

Cicero,�IL

Kur dingo geri laikai, kai Čika -
gos apylinkėje veikė 13 lietu-
viškų pa rapijų ir visos jos bu-

vo užpildytos tikinčiųjų? Kai kiek-
vienoje parapijoje virė kultūrinis ir
visuomeninis gyvenimas, kai buvo
ruošiami minė jimai, koncertai, dai-
liojo žodžio rečita liai, veikė parapi-
jose chorai? 

Kadaise Šv. An tano parapijoje
Cicero, IL veikė 30 lietuviškų katali-
kiškų organizacijų, pradi nė ir aukš-
tesnioji lituanistinės mo kyklos. 1954
m. senosios emigracijos lietuvių bu-
vo priskaičiuojama apie 3,000, o nau-
jųjų – apie 1,000. Šv. Anta no šventovę
1926 m. pašventino iš Lie tuvos atvy-
kęs tuometinis arkivyskupas, dabar –
Palaimintasis Jur gis Matulaitis.

Gyvenimas nestovi vietoje. Po
dau  gelio veiklos metų gyventojų lie -
tu viškoje Cicero parapijoje ėmė ma -
žė ti: vyresniuosius skina mirtis, o
jau nos šeimos išsikraustė į tolimes -
nes apylinkes. Iš 1,000 naujai atvy ku -
sių lietuvių 2000 m. parapijoje buvo
200, dabar sekmadieniais į Šv. Anta-
no šventovę iš tolimesnių apylinkių
atvyksta vos apie 80 lietuvių. Nepai-
sant to, visų išti ki mų tautiečių, at-
vykstančių į 9 val. ry to šv. Mišias, no-
ras yra šioje Cicero apylinkėje išlai-
kyti Lie tuvių Bendruomenę ir mūsų
pra ei ties tradicijas. 

Nėra smagu, kai skamba laidotu-
vių varpai, kai girdėti gedulingi ,,Re-
quiem” garsai. Mirtis ir toliau retina
Cicero lietuvių parapijos tautiečius.
Kartą užvertus savo lietuviškos para-
pijos veiklos lapus, nie kas daugiau jų
nebeatvers. 

Tačiau po rudens ir širdį aplan-
kiusio liūdesio vėl ateis pavasaris,
vėl sužaliuos gamta. Cice ro lietuvių

Šv. Antano lietuvių parapija gyvuoja
MARIJA REMIENĖ

Ci cero Šv. Antano parapijos  problema  – šventovės vargo nai, kurie ,,pavargo” ir kuriems rei kia pagrindinio remonto. 
Jono Kuprio nuotr.

Bridgeport,��CHICAGO

Liepos 6 dieną visame pasaulyje
vienu metu – ne kada kam patogu,
bet Lietuvos laiku 9 val. vakaro –
skambėjo Lietuvos himnas. 

Ir mes šių metų liepos mėn. 6-ąją,
karaliaus Mindaugo karūnavimo
dieną, lygiai 1 val. p. p. pačiame karš-
tyje (103˚F) susirinkę Bridgeport,
Čikagos miesto pašonėje, Nelios Pau -
lauskaitės sode, sodriai už traukėme
Lietuvos himną.

Nelia, Lietuvių Operos ir Bal -
zeko muziejaus moterų gildijos na-
rė, pa rū pino himno žodžių kopijas
tiems, kuriems rei kė jo. Išdidžiai gie-
dojome, net visi kai mynai ir praei-
viai stabtelėjo ir klau sėsi. Dalyvavo:

Petras Povilas Žansi tis, Lietuvos Vy-
čių Vidurio Amerikos instituto pir-
mininkas, Loreta Geš tau  tas, Balzeko
lietuvių muziejaus moterų gildijos
pirmininkė, jos duk ra Bernadeta
Wensley, mokytoja, atvykusi iš Ke-
nai, Alaska, ir anūkas Lincoln Wens-
ley, studijuojantis Duke University,
aktorė Audrė Bud rytė-Nakienė ir jos
mama Aldona Budrienė, Gražina Bi-
čiūnaitė-San toski, 50 metų veikusio
lietuvių restorano ,,Healthy Food”
savininkė, ilgametė Čikagos Lietu-
vių Operos narė, jos duktė Maria
Santoski-Nozicka ir 3 metų anūkė
Julia Grace.

Tuo metu mintimis jungėmės su
Lietuva. Bent kelioms minutėms!

Bent kelioms minutėms
GRAŽINA SANTOSKI



pasidžiaugti; lietuvių tautinių šokių
grupės LB „Spindu lys” ,,Blynų baliu-
je” pašokta; priešvelykiniame susi-
kaupime pasimelsta. Kaip ir kitos
JAV lietuviškos mokyklėlės, sukibo-
me rankomis atkurdami „Balti jos
kelią” šiapus Atlanto. 

Šalia mokslo ir kultūrinių ren-
ginių, atlikti ir konkretūs remonto
darbai mokykloje: įdėtos naujos stik-
linės durys klasėje prie Ber nardo
Brazdžionio poezijos kiemelio, pa-
ruošta nauja klasė prie scenos, nu-
pirkti atsarginiai reikmenys, šil dy-

mo krosnelės, baltos lentos ir kiti
mokslui reikalingi daiktai. 

Pasižymė jome laimėjimais JAV
LB Švietimo tarybos, Lietuvių Fondo
ir Amerikos lietuvių tarybos konkur-
suose. Švieti mo tarybos „Gintarinio
obuoliuko” iškilios mokytojos premi-
ja suteikta Vėjūnei Baltrušaitytei.
Grantas Pere vi čius ir dr. Erikas Va-
siliauskas pel nė pirmas vietas LF
konkurse „Lie tuva, aš Tave turiu”. 

Puošniausias, spalvingiausias ir
nuoširdžiausias renginys – tai turbūt
Motinos dienos minėjimas, kuriame
mamytės ir ki tos viešnios buvo pa-
gerbtos nuosta biomis gėlėmis, vaišė-
mis, o svarbiausia – ypatingai gyva
mokinių programa. Vaikai dainavo
apie meilę ma mytei, rodė širdis, sau-
les, gėles, links mino visus modernių
šokių judesiais. Čia vėl pasireiškė
mokytojų kūrybingumas ir energija.

Liūdniausią pėdsaką palikęs šių
metų įvykis – tai atsisveikinimas su
buvusiu Seminaro mokytoju Juozu
Venckumi, už kurį taip nuoširdžiai
mel dėmės į pal. Matu laitį. Dievas jį
pasišaukė į savo na mus, o mes pasi-
likome su prisiminimais apie taurų
asmenį, nuoširdų mokytoją, gerą
draugą. Miela tikybos mokytoja
Jūratė mūsų mokykloje vi sada ras
šiltas širdis ir jaukius na mus. 

„Vienas žodis – ne kalba, vienas
vyras – ne talka. Kai du stos, visados
daugiau padarys. Viens pradės, kits
padės, daug toliau varys” – šie žo-
džiai nusako visų mokytojų ir tėvelių
indėlį siekiant darnaus darbo mū sų
mokykloje. Dvidešimt penki mo ky -
tojai ir talkininkai, tėvų komitetas,
įvairių renginių komitetai, sodi nin-

kai, budėtojai, šeimininkės, meni -
ninkai ir rėmėjai – visi prisidėjo prie
mokyklos sėkmės. Visi myli  bran gų
lietuvišką žodį ir mūsų išdai nuotą
Lietuvą. Jie telkia jėgas, kad tik jų
vaikai paveldėtų tą meilę. Dė kojame
visiems, ypač Augiui Gedgau dui, tė-
vų komiteto pirmininkui, ant kurio
pečių krito daugelis darbelių. Ačiū ir
parapijos klebonui kun. Tomui Ka-
ranauskui, kuris mumis di džiuojasi
ir mus globoja. Už finansinę paramą
padėką reiškiame Lietuvių Fondui,
JAV LB Švietimo tarybai, California

Lithuanian Credit Union, Lietuvių
kredito kooperatyvui, Li thuanian
Assistance Foundation, Gražutės
Sirutienės fondui, Tautinių Namų
valdybai, gerbiamoms Paškevičienei,
Arie nei, Neringai Railaitei, Lietuvių
Bendruomenės Vakarų apygardai,
ALT’ai, Lietuvių golfo klubui ir ki -
tiems.

Sveikiname vykusius į XIV Lie -
tu vių tautinių šokių šventę Boston.
Per ketu riasdešimt mokinių atstova-
vo mūsų mokyklai. A. Markevičiaus
ir Gražu tės Sirutienės fondo dėka
kiekvienas važiavęs mokinys buvo
apdovanotas dosnia pinigine parama.

Mokslo metų užbaigimo šventėje
pasidžiaugėme mokslo pasiekimais,
geru lankomumu, laimėtomis premi-
jomis. Didelės staigmenos sulaukė ir
Šv. Kazimiero direktorė Marytė New -
som, kuri visų mokinių, mokytojų ir
tėvelių buvo šiltai pasveikinta su 25-
tąja vadovavimo mokyklai sukakti-
mi. Jai įteiktos gėlių puokštės, mo-
kyklos šei mų sveikinimų albumėlis
ir visų mo kinių sukurtas didelis
paveikslas su žodžiais „Ačiū, p. Ma-
ryte”. Direktorės veidas švytėjo  iš
džiaugsmo ir susijaudinimo.  

Atsisveikinome ir  su abiturien-
tais, kurie po dvylikos ar daugiau
metų mokyklai tarė sudiev: Matu
Empakeriu, Mykolu Marcin kevičiu-
mi, Tomu Narbutu, Melissa Padrie-
zaite ir Mykolu Dargiu. Jų ir tė velių
ištvermė yra tikrai pagirtina, o mo-
kytojų kantrybė ir pasišventimas –
stebėtini. Džiaugiamės, kad kasmet
atisranda naujų abiturientų, kurie,
kaip Biliūno „Laimės žibury”, nepa-
ils ta kopti į mokslo viršūnes.
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Los�Angeles,�CA

Kaip ir kiekvieni mokslo metai,
ir šie prasidėjo tvarkingai,
nuo sek liai, su metų kalendo-

riumi prieš akis. Rodos, tie šešta-
dieniai – lyg laiptai, kuriais lipi po
vieną kas savaitę, kol pasieki kitą
išsilavinimo aukštą. Pas tangos pasi-
teisino – į mokyklą 2011–2012 mokslo
metams už siregistravo 150 mokinių.

Kiekvienais metais Los Angeles
arkivyskupija rengia tarptautines
Mišias ir tautų festivalį, kuriame
kasmet su mažesne ar di des ne grupe
dalyvauja ir lietuviai. Šiais metais
lietuviams atstovavo tre čios ir ket-
virtos klasės mokiniai su savo moky-
tojomis ir tėveliais. Mišių metu jie
sėdėjo prie pat altoriaus, o festivalyje
pa šoko kelis lietuvių tautinius šo-
kius.

Šalia įprastų pamokų, pagal
arkivyskupijos reika la vi mus kiek-
vienai klasei vestos vai kų apsaugos
pamokos; paminėtos Vėlinės bei pa-
puošti lie tuvių kapai Forest Lawn
kapinėse; prisimenant a. a. Martyną
Gimbutą pasodintas Martyno mede-
lis; pasi ruošta Kalėdinės eglutės pro-
gramai „Kalėdi niai atvirukai”. Prog-
rama buvo naujoviška, paruošta jau-
nų, energingų mokytojų. Šventės me-
tu blizgėjo snaigės ir žvakutės, sku -
bėjo piemenėliai, ekrane Charlie
Brown ir draugai lietuviškais balsais
ieš kojo Kalėdų prasmės. Staigmeną
pa ruošė pačios mokytojos, sce noje ir
padainavusios, ir pašokusios. Nepa-
miršome ir Lietuvos karių, tarnau-
jančių Afganistane – nusiuntėme
jiems arti šimto kalėdinių svei ki-
nimų ir sulaukėme gražių padėkos
žodžių.

Vakarinio pakraščio mokytojų
konferencija, remiama JAV LB Švie -
timo tarybos, sulaukė per 30 mokyto-
jų iš Los Angeles, San Diego, Chica-
go, Colo ra do, Florida ir kitų vietų.
Dr. Mirga Girniu vienė, Tarybos ats-
tovė ir istorijos specialistė, pristatė
istorijos mokymo pagrindus lituanis-
tinėje mokykloje. Į mokyklą atvykę

svečiai buvo mielai sutikti su gėlė-
mis, mokyklos metraš čiais ir šiltais
žodžiais. 

Seselė Ignė Marijošiūtė supažin-
dino visus su pal. Jurgiu Matulaičiu,
kurio garbei yra paskirti šie metai. 

Mokykloje lan kėsi Čikagos litu-
anistinės mokyklos direktorė Jūratė
Dovilienė ir laikraš čio „Draugas”
redaktorė Laima Apa navičienė, rašy-
tojas Vytautas V. Lands bergis, vysku-
pas Rimantas Nor vila, vyskupas
Eugenijus Bartu lis, kun. Artūras
Kazlauskas, profesorė Meilutė Ramo-

nienė, doktorantė Kristina Bulbu-
kienė, Seattle mokyklos vedėja Inga
Dabašinskaitė ir kiti svečiai. 

Prisimenant Mikalojaus Kons -
tan tino Čiurlionio 100-tąsias mirties
metines, į mokyklą pakviestas daili-
ninkas Rolandas Kiau levičius, kuris
su visais mo ki niais nutapė tris dide-
les drobes. Vasario 16-tos proga su -
ruoštas istorijos/geografijos konkur-
sas; Sporto šventė  – Kovo 11-tąja

Laiptai, kuriais lipi po vieną kas savaitę

MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ-
NEW SOM

Los�Angeles�Šv.�Kazimiero�šeštadieninės�mokyklos�2011–2012�mokslo�metų�apžvalga

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai, 2011–2012 mokslo metai. Pirmoje eilėje sėdi (iš k.): Vitalija Virbukienė,
Vida Radvenienė, Felė Barran, Valdas Varnas, Sigita Newsom, Marytė Newsom, Lina Kazakaitytė, Reda Perevičienė, Aušra Rosegard,
Raimonda Tamošauskaitė ir Viktoras Ralys; antroje eilėje stovi (iš k.): Dauras Dargis, Kristina Kazlauskienė, Ringailė Barysaitė, Gida
Urbonienė, Evelina Kedienė, Rūta Habanek, Rita Žukienė, Danguolė Varnienė, klebonas Tomas Karanauskas, Žydra Van der Sluys,
Rolandas Giedraitis, Laima Gajauskienė, svečias kun. Artūras Kazlauskas ir Violeta Gedgaudienė. Trūksta: Vėjūnės Baltrušaitytės,
Živilės Gimbutaitės, Vyto Černiaus, Gedimino Leškio, Laimos Baipšienės, Aldonos Kudirkienės ir Giedrės Petraitienės.



6 2012�LIEPOS�26,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net
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Naujos prityrusios skautės: psl. Karina Viktoraitė, psl. Olivija Petry, psl. Lilė Šoliūnaitė ir
Monika Rin gy tė.                                                                                            vsl. Terry Petry nuotr.

Naujos prityrusios skautės

Š. m. liepos 20–21 d. Rako stovyk-
loje Čikagos „Aušros vartų/Ker na-
vės” tunto skautės davė prityrusių
skaučių įžo dį. Šešios sesės, stovyk-
lau damos Rako miškuose, „Vasaros
nakties” pastovyklėje, baigusios
skau čių pirmojo patyrimo laipsnio ir
prityrusių skaučių kandidačių prog -
ramas, tapo prityrusiomis skautė -
mis. Tai: Lemont „Živilės” skaučių ir
prityrusių skaučių draugovės psl.
Lina Lietuvninkaitė, psl. Olivija Pet -
ry, psl. Lilė Šoliūnaitė, psl. Kasandra
Rugieniūtė, psl. Karina Viktoraitė
bei Čikagos „Dubysos” draugovės
skautė Mo nika Ringytė. Jos visus
metus ruošėsi įžodžiui: šeštadieniais
lankė sueigas, tobulino savo lietuviš-
ką skau tamokslį, atvykusios į vasa-
ros stovyklą, toliau gilino savo ži-
nias, pri taikė tai, ko per metus iš-
moko. 

Šios sto vyklos metu sesės turėjo
progą daugiau sužinoti apie paukš-
čius ir jų gyvenimo būdą. Joms  su
tikru entuziazmu gražiai va dovavo
vadovė ps. fil. Rasa Milo.

Liepos 20 d. tuoj po visos stovyk-
los vėliavų nuleidimo Kernavės pas-
tovyklėje, pusiaukelėje į Ga bijos kal-
ną, prie didelio medžio, vi siems ži-
nomo  „Keebler tree” vardu, susirin-
ko kandidačių tėve liai ir kitos sesės.
Tai puiki vieta prityrusių skaučių
įžo džiui, nes Gabijos kalnas yra vyr.
skaučių šventovė. 

Kandidatės į įžodžio vietą atžy-
gia vo kartu su kitomis prityrusiomis
skautėmis. Atsistojus į ratą „Vasaros
nakties” pastovyklės ir „Aušros var -
tų/Ker navės” tunto komendantė vyr.
sk. vsl. Alicija Viktoraitė da vė ko-

mandą stovėti ramiai ir gerbti saliu-
tu, kol psl. Justina Braziulytė įne šė
tunto vėliavą. Vyr. sk. vsl. Rimai Lin-
takaitei perskaičius tunto įsakymą,
aš, „Živilės” skaučių ir prityrusių
skaučių draugovės draugi nin kė, bu-
vau pakviesta vadovauti įžo džio
šventei. Kadangi šių metų stovyklos
tema buvo „Jaunos dienos” (pagal
Maironio eilė raš tį), perskaičiau Mai-
ronio eilėraštį. Po to pakviečiau pri-
tyrusias skautes kandidates atsistoti
prie vėliavos įžodžiui.

Po įžodžio „Aušros vartų/Kerna-
vės” tunto „Va sa ros naktys” pasto-
vyklės viršinin kė vyr. sk. vsl. Inga
Milo buvo pakviesta uždėti  prityru-
sio ms skautėms vyšninės spalvos
kak laraiščius, ps. Žiba Kairytė Lapp,
bu vusi šių sesių skaučių draugi-
ninkė, pakviesta uždėti kaklaraiščių

AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Nauja prityrusia skaute džiaugia si psl.
Olivijos Petry tėveliai v.s. Aušra Jasaitytė
Petry ir vsl. Terry Pet ry.

žiedus (pri tyrusios skautės neberiša
kaklaraiščių), „Jaunų dienų” stovyk-
los viršininkė j.v.s. fil. Taiyda Chia-
petta – užrišti Tėvynės meilės maz -
gelį, o stovyklos pri tyrusių skaučių
vadovė ps. fil. Rasa Milo – užrišti ge-
rojo darbelio mazgelį.

Po visų sveikinimų naujos prity -
rusios skautės, kartu su kitomis pri-
tyrusiomis skautėmis, žygiavo ap-
link visą stovyklą dainuodamos skau-
tiš kas dainas. Atžygiavusios į pasto-
vyklę, jos pamatė ką tik atvykusią
savo draugę psl. Liną Lietuv ninkaitę.
Prityrusių skaučių įžodis vyksta
saulei liedžiantis, ir sesė Lina nespė -
jo į jį. Tad kitą dieną vėl susirin kome
pusiaukelėje į Gabijo kalną. Viskas
vy ko taip pat, kaip praėjusį vakarą,
tik šį kartą įžodį davė psl. Lina Lie-

tuv nin kaitė ir psl. Kasandra Rugie-
niūtė, kuriai tai buvo didelė staigme-
na. Įžodžiui pasibaigus, ir vėl visos
prity rusios skautės žygiavo aplink
visą stovyklą ir dainavo.

Kaip džiugu matyti, kad „Aušros
vartų/Kernavės” tuntas praturtėjo
nau jomis prityrusiomis skautėmis.
Visos jos yra labai stiprios ir dar-
bščios skautės, vie ną dieną jos taps
geromis, nuostabiomis vadovėmis.
Man yra didelė garbė su jomis dirbti
ir matyti, kaip jos auga ir bręsta
mūsų tunte.

Sveikinu visas naujas prityru-
sias skautes: sesę Liną, sesę Oliviją,
se sę Lilę, sesę Moniką, sesę Kasan-
drą ir sesę Kariną. Jūs esate nuos-
tabios!

Vydūno�jaunimo�fondo�2012�m.�kalėdinių�atvirukų�konkursas
Nuo pat Vydūno jaunimo fondo (VF) įkūrimo 1952 m.

Fondo pag rindinis aukų rinkimo vajus yra ka lė dinių
atvirukų siuntimas mūsų rė mėjams.  Kiekvienais metais
VF val dyba kviečia lietuvius menininkus ir fotografus
pateikti savo atvirukų projektus, iš kurių atrenka tinka-
miausius metų vajui. Norėdama paįvairinti atvirukų pro -
jektus ir paskatinti didesnį susi do mėjimą, VF valdyba
skelbia 2012 m. kalėdinių atvirukų meno/fotome no kon-
kursą. Raginame visus meni nin kus ir fotografus, jaunus
ir prity rusius, dalyvauti su savo kūriniais ir gabumais.

Konkurso gairės ir smulkesnė informacija:

Dvi konkurso grupės:
1. Fotomenas – nuotraukos su žiemos gamta, gyvūni-

ja, religine ar tautine te ma, meniškai sukurtos ir tinka-
mos kalėdiniams atvirukams.

2. Meno kūriniai – tapybos, grafi kos, kompiuteriu su-
kurtas menas panašiomis temomis, kaip ir fotomenas.

Premijos:
A. Keturios pirmosios vietos po 150 dol.
B. Keturios antrosios vietos po 100 dol.
C. Menininko ar fotografo vardas ir pavardė bus įra-

šyti atviruke.

Atsiųstų projektų įvertini mas/atrinkimas:
• 50% taškų – valdybos narių balsai;
• 50% taškų – rėmėjų ir VF tinklalapio lankytojų balsai.

Pageidaujamos temos:
• Kalėdos;
• Žiemos gamta ar gyvūnija;

• Religija;
• Tautodailė.

Projektų pristatymas įvertini mui:
• Visi projektai siunčiami VF iki 2012 m. rugsėjo mėn.

1 d.  Kiekvienas dalyvis užpildo, pasirašo ir kartu su savo
kūryba pasiunčia ,,Vydūno fondo kalėdinių atvirukų
konkurso dalyvio registracijos anketą”.

• Dalyvis švelniai pieštuku užrašo meno kūrinio
antroje pusėje savo vardą, pavardę (jei siunčiama paštu).

• Projektus siųsti: Vydūno fondas, 14911 E. 127th St.,
Lemont, IL 60439 arba el. paštu: vyduno.fondas@sbcglob-
al.net (kaip ,,attachment”).

Papildoma informacija:
• Daugiau anksčiau išleistų at virukų pavyzdžių

galite rasti VF tinklalapyje: www.vydunofondas.net.
• Atvirukų dydis – 4 ½” x 6 ½”.   Meno ir fotomeno

kūriniai gali būti bet kurio dydžio, tik ne mažesni už
atvirukų dydį. Svarbu, kad sumažintas projekto vaizdas
tilptų nustatyto atviruko dydžio formate.

• Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti kiek tik nori pro-
jektų, bet tik vienas da lyvio projektas bus premijuotas.

• Atsiųsti projektai nebus grąžinami, jie taps VF nuo-
savybe.

• Laimėtojus paskelbsime spaudoje; premijos bus
išsiųstos konkurso anketoje nurodytu adresu.

Jei turite klausimų, kreipkitės į VF valdybą ar į pa-
vienius valdybos narius. Kviečiame visus dalyvauti, lin-
ki me daug kūrybingumo ir sėkmės!

VF valdyba

Čikagos jūrų skautų veikla su moks-
lo metų pabaiga nepasibaigė. ,,Nemuno”,
,,Šarūno” ir ,,Klaipėdos” laivų bei ,,Perkūno”
draugovės jūrų skautai kas savaitgalį bu-
riuoja Michigan ežere. Dėl registracijos
kreipkitės į j.b. j.ps. Viktorą Garbonkų el.
paštu: vgarbonkus@ameritech.net

Dėmesio, oro skautai!
Mielos sesės ir broliai,

Karšto� oro�balionų�pasaulio� čem-
pionate� (http://www.balloonworlds
2012.com/),� kuris� vyks� šių�metų� rug-
pjūčio�17–25�d.�Battle�Creek,�Michigan,
dalyvaus� bent� viena� komanda� iš� Lie-
tuvos.�Lietuvių�komanda�ieško�2�sava-
norių,�kurie�talkintų�su�,,žemiškais”�dar-
bais,�pvz.,�padėtų�sulankstyti�balionus
ir� pan.� Jei� yra� skautų,� ypatingai� oro
skautų,�kurie�norėtų�dalyvauti�lietuvių
komandoje�arba�suruošti�iškylą�stebėti
rungtynes,�prašau,�susisiekite�su�mani-
mi�kuo�greičiau.�Oro�skautai�galės�pri-
sidėti�prie�kelionės�išlaidų.

Linkiu�visiems�smagios�vasaros.
Oro�skautai�vis�aukštyn!

Brolis�Tomas,�Oro�skautų�ir�skaučių
skyriaus�vedėjas

http://broli.skautai.net/oro
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Vilniaus geležinkelio stotyje
liepos 20 dieną šurmuliavo
jaunimas – iškilmingai buvo

palydėta ekspedicijos „Misija Sibi-
ras’12“ komanda. Prieš tai įvyko
spaudos konferencija, kurioje daly-
vavo Europos Parlamento narys prof.
Vytautas Landsbergis, Užsienio rei-
kalų ministras Audronius Ažubalis,
Europos Parlamento narė Radvi-
lė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seimo
kancleris Jonas Milerius, Socialinės
apsaugos ir darbo ministras Donatas
Jankauskas, krašto apsaugos vicemi-
nistras Mykolas Juozapavičius, ka-
riuomenės vyr. kapelionas pulkinin-
kas leitenantas Rimas Venckus, Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos
(LiJOT) prezidentė Loreta Senkutė,
fondo „Jauniems” direktorius Arnas
Marcinkus, projekto globėjas, kiti
svečiai.

„Šis projektas – išskirtinis, jame
dalyvauja jaunimas, žinąs, kas yra
pilietiškumas, patriotiškumas. Lin-
kiu atrasti, užfiksuoti tautiečių ka-
pines, susipažinti su vietos lietuvių
bendruomene, iš arti pažinti istoriją
ir ją papasakoti pargrįžus. Ištvermės,
sunkumo akimirką sustokime ir
pamąstykime, kad visa tai – dėl Lie-
tuvos”, – kalbėjo LiJOT prezidentė
Loreta Senkutė.

Dvidešimtmetė LiJOT, vienijanti
64 jaunimo organizacijas, regionines
jaunimo organizacijų sąjungas (per
200,000 žmonių), po septynerių metų
šį projektą simboliškai perdavė į lab-
daros ir paramos fondo „Jauniems”
rankas. Fondas „Jauniems”, įkurtas
2005 m., siekia skatinti jaunimo su-
manymus ir pokyčius.

Šiemet šešiolikos narių „Misija
Sibiras’12” komanda vyksta į Chaka-
sijos sritį, Rusijos Federacija, esan-
čią per 5,000 kilometrų nuo Lietuvos.
Paskutinį kartą lietuvių ekspedicija į
ten buvo rengta daugiau nei prieš 20
metų. Šios, 11-osios, ekspedicijos Si-
bire misija truks nuo liepos 20 iki
rugpjūčio 3 dienos. Jos metu bus
tvarkomos tautiečių kapinės, susitin-
kama su vietiniais, įamžinami papro-
čiai, kultūra, svarbiausios misijos
akimirkos, o pargrįžus – rengiami su-
sitikimai, nuotraukų parodos. „Mi-
sija Sibiras’12” dalyvauja du Lietu-
vos kariuomenės kariai ir vienas
Lietuvos karo akademijos kariūnas:
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės

karė savanorė eilinė Monika Jurkšai-
tytė, Juozo Vitkaus inžinerijos bata-
liono karys vyresnysis leitenantas
Kazimiras Bogdanas ir Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijos kariūnas Matas Radvilavičius. 

Šiemet į lietuvių tremties vietas
Sibire bus nuvežtas medinis 2,5 met-
rų kryžius, kurį sukūrė tautodaili-
ninkas Vidmantas Zakarka, o išly-
dint pašventino Vilniaus arkikate-
dros bazilikos vikaras. Beja, šio kry-
žiaus maketą iki pat „Misijos Sibi-
ras’12” pabaigos galima pamatyti Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje, Trem-
tinių koplyčioje.

„Misija Sibiras’12” komanda Si-
birui ir ten pasilikusiems tautie-
čiams perduos atvirlaiškius: žinutes,
palinkėjimus iš Lietuvos, parašytus
prie kryžiaus maketo Arkikatedroje
bazilikoje ir spaudos konferencijos
metu geležinkelio stotyje. Specialus
žemėlapis nuolat atnaujinamoje ofi-
cialioje projekto interneto svetainėje
(www.misijasibiras.lt) leis matyti tik-
slią dalyvių buvimo vietą Sibire. 

Projektą remia susivienijimas
„MG Baltic”, informacinis rėmėjas:
interneto naujienų svetainė Delfi.lt,
kiti: Lietuvos radijas ir televizija, TV
Play, „Sony”, AB „Lietuvos dujos”,
AB „Lietuvos geležinkeliai”, aukoji-

Palydėta „Misija Sibiras’12” komanda
Misijos dalyvių išlydėjimas stoties perone.

mo svetainė Aukok.lt, J. Kazicko šei-
mos fondas, Tarptautinė komisija
nacių ir sovietinio okupacijų režimo
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, „Endemik”,
LR Vyriausybės kanceliarija, LR

Užsienio reikalų ministerija, Litva-
kų fondas, bendrija „Lemtis”, Radvi-
lės Morkūnaitės labdaros ir paramos
fondas. Globėjai: a. a. Prezidentas Al-
girdas Brazauskas ir EP narys prof.
Vytautas Landsbergis.

„Misijos Sibiras’12“ dalyvių palydėtuvės. 

LAIMUTĖ VASILIAUSKAITĖ-
ROŽUKIENĖ

ELTA, URM nuotr.
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Tautos šauklio įasmeninimas
Petro�Pali�lionio�knygai�apie�Bernardą�Braz�džionį�,,Tautos�šauklio�aidai”�pasirodžius

A. Šepkaus juvelyrika Lietuvoje
LAURA PAČTAUSKAITĖ

Bažnytinio paveldo muziejus
Vilniuje šią savaitę pakvietė į Alek -
sandro Šepkaus juvelyrikos parodos
atidarymą. Tai pirmoji asmeninė šio
pasaulinio garso menininko kūrybos
paroda.

Parodoje Vilniuje rodoma dvi de -
šimtys autorinių papuošalų: kryže -
liai, žiedai, pakabukai, auskarai. Visi

objektai sukurti iš aukso, puošti dei -
mantais, safyrais, kitais brangiai -
siais akmenimis.

A. Šepkus (g. 1954) mokėsi Kauno
5-joje vidurinėje mokykloje. 1977 m.
baigė studijas tuomečio Vilniaus dai -
lės instituto (dabar Vilniaus dailės
akademija) Pramoninės dailės kated -
roje. 1988 m. išvyko į Jungtines Ame -
rikos Valstijas. 1992 m. New York
Man hattan įsteigė savo bendrovę
,,Alex Sepkus”. Lietuvio papuošalai
pardavinėjami beveik 150 Amerikos
ir kitų šalių meno galerijose. Meni -
ninkas gyvena netoli New York,
Hudson upės slėnyje.

Parodoje lankytojai atpažins sak-
ralinės ir pasaulieti nės auksakalys-
tės istoriją, išvys me no grožį ir
meistrystės aukštumas.

A. Šepkus dirba su labai brangio -
mis, kartais egzotiškomis medžia go -
mis, jis kuria išskirtinius grynojo
me no darbus, kurie yra ne tik nuos -
tabūs kūriniai, bet ir patogūs dėvėti
papuošalai.

A. Šepkaus juvelyrikos paroda
Bažnytinio paveldo muziejuje veiks
iki 2012 m. spalio 1 dienos.

Elta

JONAS VABUOLAS

Bent kiek besidomintys šiuolai -
kine gimtąja literatūra Petro
Pali lionio knygos apie Bernar-

dą Braz džionį ,,Tautos šauklio aidai”
turėjo kantriai palaukti bemaž de-
šimtmetį. Išties, šį mėnesį kaip tik
minime poeto, užsitarnavusio prakil-
nų tautos šauklio vardą, 10-ąsias mir-
ties me tines. 

1989 metų gegužės pabaigoje, per
patį Sąjūdžio pakilimą, po 45 egzodo
metų pirmą kartą Lietuvoje apsilan -
ko poetas Bernar das Brazdžionis,
for maliai žvelgiant – kaip tų metų
Poe zijos pavasario lau reatas, tačiau
jį pagavusi tautinio išsivadavimo
banga bema tant paverčia vienu iš
ryš kiausių Atgimimo simbolių, poe -
tu tribūnu, kurio triumfinis žygis po
Lietuvą ir patriotizmą keliančių
eilėraščių skaitymas sutraukia tūks -
tantines klausytojų ir žiūrovų mi -
nias. Paskui poetas dar ne kartą
viešės tėvynėje, susitikinės su savo
gerbėjais ir kolegomis, trumpam ap -
sistos atgautame nuosavame kuklia -
me namelyje Kau ne, kol 2002 metų
lie pą galutinai sugrįš į savo jaunys-
tės miestą amžinojo poilsio.

Per visą šį laiką, nuo pat pir-
mųjų dienų iki paskutinio susitiki-
mo Los Angeles mėnuo prieš Braz -
džionio mirtį, populiarųjį poetą daž-
niausiai globodavo tuometis LRS
Kau  no skyriaus pirmininkas Petras
Palilionis – iš pradžių kaip oficialus
asmuo, vėliau – kaip bičiulis, įvairių
reikalų patikėtinis, sykį – net kaip...
barzdaskutys (p. 22).

Savaime suprantama, per trylika
bendravimo metų nemažai visko su -
sikaupė: dienoraštinių užrašų, laiš -
kų, pokalbių įrašų popieriuje ar gar -
so bei vaizdo laikmenose, taip pat
archyvinės medžiagos iš praeities,
kai biografui teko gilintis į atskiras
poeto gyvenimo peripetijas, „tre čių-
jų” asmenų liudijimų, o ką jau kal bė-
ti apie nepamatuojamus, neap čiuo-
piamus nematerialius – at min ties –
archyvus, t. y. bendraujant pa tir tus
išgyvenimus, įspūdžius, ku rie nesi-
duoda taip paprastai ištraukiami ir
pacituojami, juolab pateikiami faksi-
miliškai. Būtent šis aspektas – neap-
čiuopiamas, bet aiškiai juntamas
santykis tarp dokumentuoto objek-
tyvumo ir pastangų perteikti subjek-
tyvų įspūdį – naujojoje Pali lionio
knygoje mane labiausiai ir „kabino”,
kaip dabar mėgstama sa kyti. 

Pirmoje knygos dalyje „Susiti -
kimai” autorius gausiai cituodamas
įvairius dokumentus ir juos komen-
tuodamas – brėžia chronologinį Braz -
džionio biografijos punktyrą iki pat
poeto sugrįžimo tėvynėn. Dūminėje
pirkioje praleistos vaikystės sunki
bui tis iliustruojama dviem unika -
liais, pirmą kartą viešinamais jauno-
jo Bernardo laiškais: vienu į Ame -
riką išvykusiam užsidirbti tėvui,
ant ru – „ponui žemės ūkio ministe -
riui” dėl valdininkų žemėtvar ki nin -
kų daromų skriaudų gimtojo so-
džiaus žmonėms („Už beraščius Joną
Jasevičių, Antaną Kuprį, Miką Bag -
doną, Praną Jankauską ir Joną Braz -
džionį pasirašo Bern. Braz džionis” p.
65). Kitaip nei iki šiol dažniausiai
buvo įprasta manyti, Vytauto Didžio -
jo universiteto poetas vis dėlto ne -
baigė (nors vėliau, 1994-aisiais, jam
tai nesutrukdė tapti šios Kaune at -
kurtos aukštosios mokyklos litera -

tūros Garbės daktaru), priešingai nei
daug kur tvirtinama, Lietuvoje jis
niekad nemokytojavo, bet užtat 1935
m. buvo trumpam įstojęs į Meno mo -
kyklą studijuoti dailės – tai vis nauji
Brazdžionio biografijos bruožai pas-
tarojoje knygoje. Ir toliau pabrėžtinai
siekdamas laikytis tikslumo, objek-
tyvumo, pasiremdamas archyvuose
išlikusiais oficialiais dokumentais,
laiškais, atvirlaiškiais, amžininkų

pri siminimais, pokalbiais su dar
išlikusiais anų laikų liudininkais au -
torius tęsia fragmentišką, nors chro -
nologiškai ir nuoseklų pasakojimą
apie Brazdžionio gyvenimą prieš -
kario Kaune, darbą įvairių spaudos
leidinių redakcijose, leidyklose, Lie -
tuvių literatūros muziejuje, netgi šei -
mos buitinius rūpesčius ir džiaug -
smus, vieną po kitos praslenkančias
okupacijas, pasitraukimą į Vakarus,
trejų metų „išvietintojo” odisėją Aus -
t rijoje ir galų gale atrastą ramybės
oazę JAV, California.

Antros dalies „Pažintys” struk-
tūrą ir kompoziciją autoriui padikta-
vo po pirmosios Brazdžionio viešna -
gės Lietuvoje sekę dar keturi poeto
apsilankymai – 1991, 1992, 1994 ir 1999
metais. Šiomis datomis žymimos ir
pagrindinių skyrių antraštės, kurios
savo ruožtu įprasminamos pokalbių
su apsilankiusiu svečiu diktofoni -
niais įrašais. 

Kaip vieną iš didžiausių intrigų
ir reikšmingiausių temų knygos au -
torius pateikia dešimtį metų užsitę-
susią Brazdžionio įstojimo į Lietuvos
rašytojų sąjungą (LRS) istoriją (sk.
„Prie bendro stalo”, p. 315–327). Ne -
žinantį visų poeto bendravimo su čio -
nykš čiais kolegomis peripetijų skai -
tytoją ši istorija, be abejo, turėtų su -
domin ti. 1992 metais tuomečiai LRS
va dovai oficialiu laišku pakvie čia
Brazdžionį stoti į LRS, bet šis il gai
delsia atsakyti, kol galų gale nus -
pren džia kvietimo nepriimti ir savo
atsisakymo motyvus dėsto laiške, ku -
rį ilgai rašo, redaguoja ir derina su
sa vo bičiuliu Juozu Kojeliu, bet taip
ir neišsiunčia („Laimė ar nelaimė,
tuo metu neprognozuotinų pasekmių
B. Brazdžionio atsakymas dingo kaip
į vandenį...” p. 320), tad knygos auto-
rius naudojasi J. Kojelio archyvuose
išlikusiais laiško projekto dokumen-
tais. Minėtų atsi sa kymo motyvų
esmė – kai kurių šiai or ganizacijai
priklausiusių ir vis dar tebepriklau-
sančių narių aktyvus ko laboravimas
su okupacine valdžia, o ką jau kalbėti

Lietuvis juvelyras Aleksandras Šepkus
gerai žinomas ir JAV.
http://store.adlersjewelers.com nuotr.

apie poetui padarytas asmenines
nuos kaudas – šmeižimą, įžeidinė -
jimus („Ir ne baltas kaip vyš nios vir -
šūnė,/ Ir ne žydras, kaip žydras dan-
gus,/ Bet labiau panašus gal į šunį/
Per pasaulį keliauja žmogus” (p. 319).
Galų gale viskas bai giasi „laimin-
gai”: vieną „šiltą, lie taus ir liep žie -
džių nulytą 1999 metų Joninių popie -
tę”, knygos autoriui ir Brazdžioniui
besišnekučiuojant pastarojo namely-

je, svečias vėl užveda kal bą apie na -
rystę LRS, poeto širdis atsileidžia ir,
pasinaudodamas palan kia akimirka,
Palilionis „išsitraukia iš anksto ant
oficialaus blanko pasiruoštą tekstą”
(p. 326) ir Braz džio nis jį pasirašo, o
prašytojas švenčia: „prabėgus visam
dešimtme čiui po pirmos viešnagės į
Lietuvą, Bernardas Brazdžionis tapo
49-uoju LRS Kauno skyriaus nariu”
(p. 326)...

Trečios knygos dalies „Išsis ky -
rimai” temos aprėpia autoriaus pas -
kutinius susitikimus su Brazdžioniu
2002 metais jo namuose Los Angeles,
kai buvo minimas poeto 95-metis ir
jau buvo aišku, kad daugiau šiems
bičiuliams susitikt nebeteks; taip pat

čia kontrasto būdu pateikiamos pa -
čios prieštaringiausios poeto kūry-
bos vertinimų kontroversijos; dar
pluoštelis įdomių ir vertingų prisi-
minimų apie Brazdžionį, autoriaus
surinktų iš poetą pažinojusių amži -
ninkų, bei ne tokių įdomių ir vertin -
gų, nes panašiais atvejais gan įprastų
ir standartiškų,  pabėdojimų dėl poe -
to atminimo įamžinimo.

Suprantama, Palilionio „Tautos
šauklio aidai” nepretenduoja nei į iš -
samią žymaus lietuvių tautos poeto
biografiją, nei juolab į monografiją.
Knyga sudaryta iš kuo įvairiausio
pobūdžio medžiagos, pradedant fak-
similiškai pateikiamu archyviniu do -
kumentu ir baigiant gan intymaus
skambesio lyrine impresija. Visam
šiam koliažui suteikiama tam tikra
loginė struktūra, lygiagrečiai besi -
remianti  asmenine Brazdžionio gy -
ve  nimo ir knygos autoriaus bičiulys -
tės su iškiliuoju poetu eiga. 

Be abejo, būtų sunku pervertinti
knygos autoriaus indėlį, Lietuvai
mezgant santykius su šia, kiek man
žinoma, buvusia gan įnoringa, įžei-
džia, ko gero, sykiais ir kaprizinga li -
teratūrinio pasaulio asmenybe – Pa -
lilionis vienintelis iš visų čionykščių
lietuvių rašytojų pelnė tokį didelį
legendinio poeto pasitikėjimą ir sim-
patijas, kartu ir galimybę sukaupti
su Brazdžioniu susijusios gausios do -
kumentinės medžiagos. Ir ne mums
spręsti ar vertinti, kokie turėjo būti
jųdviejų santykiai, kaip jiedviem
derėjo tarpusavy bendrauti. Tačiau
knygoje tikėjausi rasti ne vien po kal -
bių su poetu ar gausiai dokumentuo-
tos biografinės medžiagos – laiškų,
proginių pasisakymų, nuotraukų,
au tografų ir pan. – bet ir pastebėjimų
pabuvus „netikėtos šampaniaus tau-
rės sugėrovu” (p. 325), t. y. rasti dau-
giau detalių, pastebimų tik bendrau-
jant su garsenybe viename lygmeny-
je, o ne žvelgiant į ją iš apačios, kaip
tą teko daryt daugeliui paprastų mir -
tingųjų.

(Sutrumpinta)
Bernardinai.lt

Bernardas Brazdžionis ir Petras Palilionis.                                         www.kamane.lt nuotr.
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Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Krevečių ir paprikos užkan dėlė

Reikės: 1 sv krevečių, 4 kiauši -
nių, 4 skiltelių česnako, majonezo,
trijų skirtingų spalvų paprikų, drus -
kos.

Krevetes išvirkite, nuvalykite. Iš -
virkite kiaušinius. Česnako skilteles,
krevetes ir kiaušinius labai smul kiai
supjaustykite, įdėkite druskos ir su -
maišykite su majonezu. Šiuo įdaru
pripildykite išvalytas paprikas ir pa -
dėkite į šaldytuvą 2 valandoms. Kai
įdaras sukietės, paprikas supjausty -
kite ir sudėliokite į lėkštes.

Česnakas su bulvėmis

Reikės: 2 skiltelių česnako, virtos
bulvės, rauginto agurko, žalumynų,
kmynų, aliejaus arba grietinės pagal
skonį.

Smulkiai tarkuotą česnaką su -
mai šykite su virtomis pjaustytomis

bulvėmis, raugintais agurkais, kmy-
nais, žalumynais, augaliniu aliejumi
arba grietine.

Česnakinis aliejus

Tokį česnakinį aliejų dažnai ra-
si me itališkuose restoranuose, ku-
riuo se jis pateikiamas prie užkan-
džių. Verta visados turėti jo pasiga-
minus namuose, nes jis pravartus
kepant čes nakinę duoną ar šiaip
skanu ir sveika juo padažyti duoną.

Reikės: puodelio alyvuogių alie-
jaus, 6 skiltelių česnako.

Smulkiai sutarkuotą česnaką su -
maišykite su augaliniu aliejumi. Pa -
gardinimui galima pabarstyti pipi-
rais (paprastais ar aštresniais), tar -
kuotu „Parmesan” ar kokiu kitu sū -
riu.

Pomidorų sriuba 
su česnakais

Kiekviena virta ar kepta daržovė
praranda beveik visus vitaminus, tad
sveikiau yra jas valgyti žalias. Ver -
dant ar troškinant mes daržoves nau-
dojame dėl jų kvapnumo.

Reikės: 1 sv pomidorų, 32 oz sul-
tinio, svogūno galvutės, šaukšto svies -
to, morkos, petražolės šaknies, trupu-
čio cukraus, 3 skiltelių česnako, pusės
puodelio ryžių.

Smulkiai supjaustytus svogūnus

PIKANTIŠKA UŽKANDA
kepkite svieste arba aliejuje, kol
įgaus auksinį atspalvį. Šviežius po -
mi dorus supjaustykite ir kartu su ap -
keptais svogūnais virkite dangčiu
uždengtame puode ant mažos ugnies,
kol suminkštės. Paskui sudėkite tar -
kuotą morką, petražoles, ryžius, su -
pil kite mėsos sultinį, įberkite drus -
kos, cukraus, susmulkintų česnakų
ir virkite dar 10–15 minučių (kol
išvirs ryžiai). Tirščius su elektriniu
trintuvu sutrinkite ir dar kartą
leiskite sriubai užvirti. Pagardinti
galima grie tine.

Baklažanų ir pomidorų 
grieži nėliai

Reikės: 1 sv baklažanų, 5–6 skil-
telių česnakų, 4–5 pomidorų, augali -
nio aliejaus, druskos, cukraus, majo -
nezo, šviežio baziliko.

Baklažanus (geriau tiktų nedide -
li jauni vaisiai) supjaustykite grieži -

nėliais, pabarstykite druska ir leiski -
te maždaug valandą pastovėti, kol iš -
leis sultis. Paskui baklažanus nu-
plau kite ir apkepkite gerai įkaitin-
tame aliejuje, kol įgis auksinį atspal-
vį. Tuo met sudėkite į karščiui atspa-
rią kepimo formą, apiberkite česna-
kais, sugrūstais su druska bei bazi-
liku, ant viršaus uždėkite pomidorų
griežinė lius. Apliekite majonezu ir
kepkite 375 F karštumo orkaitėje
maždaug 30 minučių.

Žuvų gabalėliai su česnakais 
ir sūriu

Reikės: 1 sv žuvies, fermentinio
sūrio, 3–4 skiltelių česnako.

Marinatui: didelio svogūno, 2
šaukštų sojos padažo, druskos, lauro
lapo, nemaltų juodųjų ir kvapiųjų pi-
pirų, krapų, pusės citrinos sulčių.

Žuvį supjaustykite gabaliukais.
Visas marinato sudedamąsias dalis –
pusžiedžiais supjaustytą svogūną, so -
jų padažą, druską, pipirus, lauro la -
pą, krapus ir citrinos sultis – sumai -
šykite. Žuvų gabalėlius marinuokite
ne mažiau kaip valandą. Tada, apvo-
lioję miltuose, kepkite iš abiejų pu -
sių, kol susidarys auksinė plutelė. Li -
kus 2–3 minutėms iki kepimo pabai-
gos, ant žuvies užberkite susmulkin-
tų česnakų, ant jų – tarkuoto sūrio.
Ugnį sumažinkite, keptuvę uždenkite
dangčiu ir leiskite sūriui išsilydyti.

Vilniaus�jėzuitų�gimnazijos��metinis�vajus�–�2012�m.�vasara

Mieli mūsų globėjai ir draugai,

Štai prabėgo dar vieni mokslo
me tai, kuriais nori su Jumis pasida-
linti Vilniaus jėzuitų gimnazijos ben-
druomenė – mokiniai, jų tėveliai, mo -
kytojai, alumnai ir darbuotojai.

Nuo gimnazijos atkūrimo į gyve -
nimą išlydėjome jau daugiau nei
1,000 abiturientų, kurių gražūs žo -
džiai, dori darbai ir aplankymai mus
verčia stengtis eiti į priekį. Šiuo me -
tu gimnazijoje mokosi 667 mokiniai,
kuriuos ugdydami siekiame, kad jie
būtų ne tik išsilavinę, bet ir turėtų
tvirtus dvasinius pagrindus. Mūsų
gimnazijos tikslas – išugdyti asme-
nis, puoselėjančius dvasines verty -
bes, išsilavinusius, kūrybingus ir
atsi davusius kitiems. Tai yra visos
gimnazijos bendruomenės tikslas. Be
puikių mokytojų, rūpestingų darbuo-
tojų to padaryti negalėtume.

Norime Jus pradžiuginti, kad ir
šiais metais Vilniaus jėzuitų gimna -
zija yra geriausių Lietuvos mokyklų
trejetuke. Didžiuojamės savo mo ki -
niais ir mokytojais, kurie yra puikiai
vertinami Vilniaus miesto, šalies bei
tarptautinėse varžybose, olimpia-
dose.

Gimnazijos choras, kurio nariai
iki šiol šiltai prisimena viešnagę 2006
m. VIII Lietuvių dainų šventėje JAV,
yra neatskiriama mūsų dalis. Šiemet
jam buvo įteiktas aukščiausias chorų
apdovanojimas Lietuvoje – „Aukso

paukštė”, o choro vadovas Leonidas
Abaris pelnė ir Lietuvos Metų moky-
tojo vardą.

Mums ypač svarbi gimnazijos
stovyklavietė Trakų rajone, prie
Guops tos ežero, kurioje dvasinio pe -
no semiasi mūsų mokyklos ir kitų
ka talikiškų mokyklų mokiniai bei
mo kytojai. Padedant kapelionui Vy-
tau tui  Sadauskui, SJ ir sielovados
ko man dai, visa bendruomenė gali ge -
riau pažinti Dievą, save, draugus,
krikš čioniškas vertybes. Šiemet sto -
vyk loje, vesdami užsiėmimus gim-
nazistams, savanoriavo Fordham
University (New York, NY) studentai.

Dėkingai prisimenu Jus visus,
ku riuos sutikau studijuodamas JAV –

KUN. ARTŪRAS
SEDEREVIČIUS, SJ

Kun. Artūras Sederevičius, SJ.

kelyje nuo Rytų iki Vakarų pakran-
tės. Ištarti „ačiū” nepakanka, todėl
nenustosiu Jūsų visų minėti maldo -
se. Parama, kurią gauname iš Jūsų,
yra neįkainojama. Tik jos pagalba
galėsime eiti tolyn – gerinti mūsų
gimnazijos aplinką, pabaigti pradė-
tus projektus ir imtis naujų. Didė -
jantis mokinių skaičius mus verčia
plėstis, didinti patalpas, tobulinti
įran gą, mokymo priemones ir ugdy-
mo kokybę.

Per šiuos metus sutvar kėme gim-
nazijos rūsį – jame bus poilsio erdvė,
pilnai parengėme
mokyklos kompiu-
terinį serverį. Pra-
dėjome didžiulį dar-
bą – gimnazijos
priestatą, kuria me
įrengsime mergai-
čių ir ber niukų dar-
bų bei menų šiuo-
laikinius kabine-
tus, koplyčią ir ti-
kybos klasę. Plana-
vome priestatą pas-
tatyti iki mokslo
metų pradžios, bet
akivaizdu, kad be
Jūsų pagalbos ir
paramos tai mums
bus ypatingai sun-
ku.

Visos gimnazi-
jos bendruomenės
vardu reiškiu Jums
didelę pagarbą ir
širdingai dėkoju už
rūpestį, gerano riš-

ką paramą ir maldą, kuria nuolat
mus palaikote. Tikiu, kad Jūsų para -
mą jausime ir ateityje.

Viešpaties malonė tepripildo Jus
ir Jūsų gyvenimą!

P. S. Liepos 16–29 dienomis lau-
 kiu susitikimų su Jumis Pal. J. Ma-
t  ulai čio misijoje, Lemont, IL.

Kun. Artūras Sederevičius, SJ –
Vilniaus jėzuitų gimnazijos (www.
vjg.lt) direktorius.
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LIetuVos Ir PAsAuLIo NAuJIeNos
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Baltarusijos prezidento neleidžia 
į olimpines žaidynes

Lenkai šaukiasi tarptautinių stebėtojų
Lietuvos Seimo rinkimams

Pasikeitė Švedijos gynybos atašė Lietuvai
Vilnius (ELTA) – Švedijos Kara-

lystės gynybos atašė pulkininką lei-
tenantą Kristian Bouveng pakeitė
naujasis gynybos atašė Lietuvai pul-
kininkas leitenantas Tapani Aslak
Mattus. Krašto apsaugos ministerijo-
je vyko atsisveikinimo ir akreditavi-
mo iškilmės.

K. Bouveng už asmeninį indėlį
stiprinant Lietuvos ir Švedijos bend-
radarbiavimą gynybos srityje apdo-
vanotas Krašto apsaugos sistemos
lygmens medaliu ,,Už nuopelnus”.

Naujasis Švedijos gynybos atašė
pulkininkas leitenantas T. A. Mattus
šalies kariuomenėje tarnauja nuo
1979 m. Karininkas jau yra ėjęs gyny-
bos atašė Lietuvai ir Lenkijai parei-
gas 2007–2008 m. Prieš dabartinį pa-
skyrimą tarnavo Švedijos karinių pa-
jėgų štabe.

T. A. Mattus yra baigęs Švedijos

nacionalinį gynybos koledžą ir Karo
akademiją Karlberge. Karininkas jau
yra įvertintas krašto apsaugos siste-
mos lygmens medaliu ,,Už nuopel-
nus”.

Karinis bendradarbiavimas tarp
Lietuvos ir Švedijos iki Lietuvos na-
rystės NATO buvo daugiausiai grin-
džiamas Švedijos parama Lietuvos
kariuomenei. Šiuo metu bendradar-
biavimas plėtojamas tarp atskirų
Lietuvos ir Švedijos kariuomenių da-
linių. Ryšius palaiko karinės oro ir
jūrų pajėgos, karo medicinos tarny-
bos. Kasmet štabų lygmenyje derina-
mos dvišalio bendradarbiavimo pro-
gramos.

Švedijos ir Lietuvos karinės pajė-
gos dalyvauja bendrose pratybose
Baltijos regione. Švedija taip pat ak-
tyviai dalyvauja Baltijos gynybos ko-
ledžo veikloje.

3,000 piliečių pasitikrino, ar priklauso partijoms

Diuseldorfas (BNS) – Vakarų
Vokietijos Diuseldorfo mieste prasi-
dėjo keturių įtariamų ,,al Qaeda” na-
rių, kaltinamų išpuolių organizavi-
mu, teismas. Pasak prokurorų, vyrai,
kurių amžius 20–30 metų, planavo su-
rengti ,,sensacingą teroro išpuolį”,
tačiau nebuvo apsisprendę dėl tiks-
laus taikinio.

Prokurorai teigė, kad marokietis
Abdeladim El-K. yra grupuotės
vadovas, kuris 2010 m. dalyvavo pra-
tybose Pakistano Vaziristano regione
esančioje ,,al Qaeda” stovykloje. Jis
išmoko naudotis šaunamaisiais gink-
lais ir daryti bombas. Be kita ko, jam
buvo duotas nurodymas sudaryti te-
roristų tinklą, kuris vykdytų išpuo-
lius Vokietijoje.

Pagal Vokietijos teisinę sistemą,
nebus prašoma įtariamųjų oficialiai
pripažinti kaltę ar jos nepripažinti.
Tačiau jie turės galimybę pasisakyti
teisme. Islamo kovotojai teigia, kad
vokiečių karių buvimas Afganistane
yra pagrindas rengti išpuolius prieš
šalį.

Abdeladim El K. užverbavo tris
Vokietijos gyventojus, kuriuos paži-
nojo iš studijų laikų – Maroko kilmės
Jamil S., iš Irano kilusį Amid C. ir
Halil S. Abdeladim El K. buvo surin-
kęs informaciją apie saugumo siste-
mas viešosios paskirties pastatuose,
oro uostuose ir stotyse. Jamil S. ban-
dė pagaminti sprogmenis, kiti du įta-
riamieji bendradarbiavo su ,,al Qae-
da” vadeivomis.

Rusija kaltina JAV terorizmo 
Sirijoje pateisinimu

Londonas (BNS) – Didžiosios
Britanijos pareigūnai patvirtino, kad
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka neakredituotas Londono
olimpinėse žaidynėse.

,,Prezidentas A. Lukašenka yra
įtrauktas į sąrašą asmenų, kuriems
draudžiama įvažiuoti į Europos Są-
jungą dėl dalyvavimo pažeidžiant
tarptautinius reikalavimus per Bal-
tarusijos prezidento rinkimus 2010
m. gruodžio 19 d., taip pat dėl pilieti-
nės visuomenės ir demokratinės opo-
zicijos slopinimo. Šis draudimas ga-
lios ir per olimpines žaidynes. Spren-
dimas šiuo klausimu nebus keičia-
mas”, – sakė Didžiosios Britanijos

ambasados Baltarusijoje darbuoto-
jai. Baltarusijos prezidento administ-
racijos atstovai atsisakė komentuoti
šią informaciją. Tarptautinio olim-
pinio komiteto atstovai paaiškino,
kad klausimą, ką įsileisti į šalį,
sprendžia olimpinių žaidynių rengė-
jai.

Į Londono olimpinių žaidynių
atidarymo iškilmes atvyks rekordiš-
kai daug valstybių vadovų – apie 120,
bet tarp jų nebus vadovų iš ES ,,juo-
dojo sąrašo”. A. Lukašenka lankėsi
Beijing vasaros olimpinėse žaidynė-
se 2008 m. ir Nagano žiemos olimpi-
nėse žaidynėse 1998 m. 

Vokietijoje prasidėjo įtariamų 
,,al Qaeda” narių teismas

Iš tarptautinės fizikos olimpiados 
Lietuvos mokiniai grįžta su apdovanojimais

Vilnius (Delfi.lt) – Prieš dvi sa-
vaites Teisingumo ministerijai pa-
skelbus, kad asmenys gali specialioje
elektroninėje sistemoje pasitikrinti,
ar priklauso politinei partijai, šia ga-
limybe jau pasinaudojo per 3,000 as-
menų.

Teisingumo ministerija sulaukė
ir keliolikos piliečių pranešimų apie
pastebėtus neatitikimus ir klausimų,
kur kreiptis, jeigu ši elektroninė sis-
tema rodo netikslius duomenis. Vie-
ni jų prisijungę prie šios sistemos su-
žinojo, kad jokiai politinei partijai
nepriklauso, nors iš tikrųjų yra poli-

tinės partijos nariais, kiti priešin-
gai – nepriklauso jokioms politinėms
or-ganizacijoms, tačiau sistema rodo
jų narystę kurioje nors iš partijų, dar
treti mato, kad partija, kuriai anks-
čiau priklausė, neišbraukė jų iš savo
sąrašų, nors jie jau laiko save kitos
politinės organizacijos nariais.

Asmenys, kurių duomenys apie
priklausymą politinėms partijoms
neatitinka tikrovės, turėtų kreiptis
tiesiogiai į šias politines partijas,
kad šios ištaisytų klaidas partijų na-
rių sąrašuose. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Seimo
rinkimų įstatymo pataisos pažeidžia
lenkų mažumos interesus. Rudenį
vyksiančius parlamento rinkimus
turėtų stebėti Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) misija. Tokį pareiškimą iš-
platino Demokratinių institutų ir
žmogaus teisių stebėjimo biuras
(DIŽTB).

Varšuvoje įsikūrusi nevyriausy-
binė organizacija teigia, kad Lietu-
vos lenkai jaučiasi diskriminuojami.
Žmogaus teisių ir demokratijos gy-
nėjų organizacija siūlo, kad Lietuvo-
je būtų įkurta ESBO rinkimų porei-
kių vertinimo misija. DIŽTB yra
ESBO institucija, kuri teikia paramą
valstybėms dalyvėms, koordinuoja jų
veiklą žmogaus teisių priežiūros sri-

tyje.
Lenkų mažumos nepasitenki-

nimą sukėlė Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimas perkelti kelis
,,lenkiškus” kaimus į ,,lietuvišką”
rinkimų apygardą. Tai susilaukė at-
sako Varšuvoje. Lenkijos užsienio
reikalų ministras Radoslaw Sikorski
pareiškė, kad lietuviai patys skatina
dviejų šalių santykių paaštrėjimą.

,,Akivaizdu, kad tai yra sprendi-
mas, prieš kurį protestuoja viena iš
Lietuvos politinių partijų. Tikimės,
kad tai visiems dar kartą parodo, jog
problemos tarp Lenkijos ir Lietuvos
nekyla dėl kažkokių išankstinių Len-
kijos pusės nuostatų. Jos kyla tik iš
to, ką daro ar ko nedaro Lietuvos pu-
sė”, – praėjusią savaitę per Lenkijos
radiją kalbėjo R. Sikorski.

Vilnius (ELTA) – Du sidabro me-
dalius bei du pagyrimo raštus pelnė
lietuviai liepos 15–24 dienomis Esti-
jos miestuose Tartu ir Taline vyku-
sioje 43-iojoje tarptautinėje fizikos
olimpiadoje.

Sidabro medaliais apdovanoti
vienuoliktokai Žygimantas Stražnic-
kas ir Daumantas Kavolis iš Vilniaus
licėjaus, pagyrimo raštai atiteko Vil-
niaus licėjaus vienuoliktokui Mantui
Abazoriui bei Panevėžio Juozo Balči-
konio gimnazijos dvyliktokui Tomui
Čerškui. Taip pat gerus rezultatus

parodė ir penktasis komandos
narys – Skuodo Pranciškaus
Žadeikio gimnazijos dvyliktokas
Marius Kerys.

Komandai vadovavo ir pasiruoš-
ti padėjo Vilniaus universiteto profe-
sorius Edmundas Kuokštis bei Vil-
niaus universiteto Taikomosios fizi-
kos ir astronomijos instituto profeso-
rius Pavlas Bogdanovičius.

Olimpiadoje varžėsi jaunieji fi-
zikai iš 81 šalies, pačiu geriausiuoju
olimpiados dalyviu išrinktas moks-
leivis iš Vengrijos. 

Maskva (BNS) – Rusijos užsie-
nio reikalų ministras Sergej Lavrov
apkaltino JAV prieš Sirijos vyriausy-
bę nukreipto terorizmo pateisinimu
ir kritikavo Vakarų valstybes, kurios
nepasmerkė išpuolių, nusinešusių
Sirijos prezidentui Bashar al-Assad
artimų žmonių gyvybes.

S. Lavrov kalbėjo apie JAV vals-
tybės departamento atstovės Victoria
Nuland komentarus, kad išpuoliai
prieš B. al Assad aplinkos žmones ne-
stebina, turint omenyje vyriausybės

elgesį. ,,Tai tiesioginis terorizmo pa-
teisinimas”, – pareiškė S. Lavrov.

Be to, Rusijos užsienio reikalų
ministerija išsakė nepasitenkinimą
naujomis Europos Sąjungos (ES)
nuostatomis. Pagal jas ES valstybės
narės turės apieškoti laivus ir lėktu-
vus, iš trečiųjų šalių vykstančius į Si-
riją, jei kils įtarimų, kad jais gabena-
mi ginklai. Ministerija pareiškė, kad
Rusija nepripažįsta ES apribojimų ir
mano, jog jie duos priešingų rezulta-
tų, bet nepagerins padėties Sirijoje.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė perėmė
simbolinę olimpinę ugnį, kurią
liepos 28 d. Londone perduos Lietu-
vos olimpiečiams. Visą Lietuvą apke-
liavusią ugnį prezidentei įteikė pro-
jekto ,,Lietuvos liepsna” komanda.
Londone lankydamasi Lietuvos olim-
piniame kaimelyje, valstybės vadovė
simbolinę ugnį perduos mūsų šalies
sportininkams.

Panevėžys (ELTA) – Keliaujan-
tis po Lietuvą ministras pirmininkas
Andrius Kubilius Panevėžyje, ,,Cido”
arenoje, simboliškai išlydėjo į
Londono olimpines žaidynes gar-
siausią šalies dviratininkę Simoną
Krupeckaitę. Premjeras drauge su S.
Krupeckaite treke dviračiu apsuko
kelis ratus ir palinkėjo jai olimpinio
aukso. A. Kubilius taip pat patvirti-
no, jog sutiko būti rudenį Panevėžyje

vyksiančio Europos dviračių treko
čempionato globėju.

S. Krupeckaitė yra vienintelė
Lietuvos dviračių sporto atstovė,
startuosianti Londono olimpiniame
treke. Pasak specialistų, šiuo metu ji
yra pasiekusi gerą formą ir galima ti-
kėtis olimpinių apdovanojimų. 

sPortAs
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VersLo NAuJIeNos

L I E T U V A PA S A U L I S
Lietuvoje apsilankiusi Nepalo

verslininkų delegacija rodė didžiulį
susidomėjimą importo iš Lietuvos
galimybėmis bei pabrėžė strateginę
Lietuvos geografinę padėtį, atve-
riančią kelius į visą Europą. Lietu-
vos verslo konfederacijos organizuo-
tame Lietuvos-Nepalo verslo forume
dalyvavo 18 Nepalo verslininkų gru-
pė, siekianti užmegzti verslo ryšius
su Lietuva. Nepaliečiai pirmenybę
teikia importuojamai produkcijai, o
ne vietinių gamintojų prekėms. Ne-
palo delegacijos atstovai  paminėjo
„Saulės” traukinio svarbą, kuris su-
jungia Aziją su Europa ir yra vienas
iš pagrindinių Lietuvos privalumų.
Forumo metu aptartos ir abipusio tu-
rizmo vystymo galimybės. Lietuva
gali pasiūlyti unikalių turizmo gali-
mybių, medicinos ir sveikatinimo
paslaugų. 

***
Paskelbtas atviras tarptautinis

konkursas skalūnų dujų paieškoms
ir gavybai Lietuvos teritorijoje. Atli-
kus skalūnų dujų paiešką bus aiškus
šių išteklių gavybos Lietuvoje ekono-
minis atsiperkamumas. Skalūnų du-
jos gali tapti ekonomiškai konkuren-
cinga alternatyva šiuo metu iš vie-
nintelio tiekėjo – „Gazprom” – perka-
moms gamtinėms dujoms. Konkurso
keliu planuojama atrinkti finansiš-
kai ir technologiškai pajėgiausią
bendrovę, investuosiančią į skalūnų
dujų išteklių paieškas ir gavybą Lie-
tuvoje. Konkursui pateikti du Vakarų
Lietuvoje esantys plotai: Šilutės-Tau-
ragės ir Kudirkos-Kybartų.  Remian-
tis JAV energetikos informacijos ad-
ministracijos skaičiavimais, skalūnų
dujų ištekliai Lietuvoje gali siekti
apie 481 mlrd. m3, iš kurių techniškai
išgauti pavyktų apie 25 proc., t. y.
daugiau nei 100 mlrd. m3. Tokio dujų
kiekio Lietuvos poreikiams pakaktų
30–40 metų. 

***
Šiemet birželį, palyginti su tuo

pačiu 2011 m. mėnesiu, į oro uostus
atvyko ir iš jų išvyko 21 proc. dau-
giau keleivių. Negalutiniais duome-

nimis, 2012 m. sausį–birželį į oro uos-
tus atvyko ir iš jų išvyko 1,5 mln.
keleivių – 23 proc. daugiau nei 2011
m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia
keleivių atvyko ir išvyko į Jungtinę
Karalystę, Vokietiją, Latviją, Daniją
ir Airiją. Dauguma keleivių atvyko ir
išvyko nuolatiniais skrydžiais. Lie-
tuvos oro bendrovių lėktuvais šiemet
pirmą pusmetį vežta 244,800
keleivių – 38,9 proc. daugiau nei
praėjusiais metais atitinkamu laiko-
tarpiu. 

***
Dirbti į Lietuvą atvyksta vis dau-

giau užsieniečių, rodo  paskelbta sta-
tistika. Pirmą šių metų pusmetį Vil-
niaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Migracijos valdyboje
patvirtinti 18,062 juridinio asmens
kvietimai – tai beveik 5,000 daugiau
nei per tą patį laikotarpį pernai. Šie
skaičiai rodo, kad daugiau užsienie-
čių pagal bendradarbiavimo sutartis
atvyko į Lietuvos įmones. Šiemet
šiek tiek sumažėjo giminaičių, kitų
artimų asmenų lankytojų. Fizinio
asmens kvietimų šių metų pirmą
pusmetį, lyginant su 2011 m. pirmais
šešiais mėnesiais, išduota šimtu ma-
žiau – 10,209. Su leidimais nuolat gy-
venti Lietuvoje iki šių metų liepos re-
gistruota 1,939 Rusijos, 419 Baltaru-
sijos, 239 Ukrainos piliečių, iš viso –
5,886 užsieniečių.

***
Per pirmą šių metų pusmetį Lie-

tuvos muitinės tarnybos, išanksti-
niais duomenimis, sulaikė nelegalių
prekių daugiau kaip už 41 mln. litų.
Tarp sulaikytų gaminių – cigaretės,
klastotos prekės, lietuviškas cukrus
iš Latvijos, senoviniai ginklai ir ana-
kondos oda. Per pirmą pusmetį mui-
tininkai sulaikė daugiau kaip 21 kg
narkotinių bei psichotropinių me-
džiagų, dėl jų kontrabandos pradėti
46 ikiteisminiai tyrimai. Muitininkai
pastebi, kad asmenys siunčia naujų
sintetinių narkotikų, įsigytų interne-
tu.  Taip pat pašto siuntose aptinka-
ma smulkintų kanapių ir jų sėklų,
hašišo.

Jungtines Valstijas alina sausra.
Pranešama, kad daugiau kaip 63
proc. šalies teritorijos kenčia pra-
gaištingą drėgmės trūkumą. Anot
naujausių JAV Sausros kontrolės sto-
ties duomenų, tai didžiausia sausra
nuo pat 1950 m. Anot ūkininkų, sau-
lės ir karšto vėjo derinys derlių nai-
kina tiesiog akyse. Nuo sausros JAV
net žiogai džiūstančiuose kukurūzų
laukuose praranda žalią spalvą. Dėl
karščio kenčia gyvuliai. Ganyklų ir
pašarinių augalų plotai nyksta. Gy-
venvietės ima taupyti vandenį. Saus-
ros padariniai puikiai matomi van-
dens telkiniuose. Niūrios prognozės
dėl derliaus jau dabar atsispindi JAV
biržose – sojos pupelių ir kukurūzų
kainos pasiekė rekordines aukštu-
mas. Kukurūzai per mėnesį pabran-
go 40 proc., sojos pupelės – 20 proc.
Žinovų duomenimis, maistas šalyje
pabrangsta 1 proc., kai kukurūzų kai-
nos šuolis būna 50 proc. Galvijų au-
gintojai aiškina, kad dėl prasto der-
liaus jautiena, kiauliena ir vištiena
gali pabrangti 10 proc. Kai kurie ga-
mintojai, pasinaudoję stichijos var-
du, gali dirbtinai kelti produktų kai-
nas. Tokie veiksmai dabartinėje eko-
nominėje situacijoje būtų rizikingi
dėl galimo vartojimo sumažėjimo.

***
Dėl silpnos ekonomikos ir finan-

sų krizės skurdas Jungtinėse Valsti-
jose artimiausiu metu padidės iki
aukščiausio lygio nuo praėjusio šimt-
mečio vidurio, praneša naujienų
agentūra AP, apklaususi daugiau nei
dešimtį įvairių pažiūrų ekonomistų.
Žinovai spėja, kad oficialus skurdas
JAV artimiausiu metu pakils nuo
15,5 proc., buvusio 2010 m., iki ma-
žiausiai 15,7 proc. Tai būtų didžiau-
sias rodiklis nuo XX a. septintajame
dešimtmetyje pradėtos kampanijos
prieš skurdą laikų. Tuo tarpu daugu-
ma apklaustų ekonomistų yra įsiti-
kinę, kad oficialus skurdo rodiklis
gali būti dar didesnis. Jų nuomone, į
skurstančiųjų kategoriją pateks dau-
gelis gyventojų sluoksnių, tarp jų –
ne visai užimti žmonės ir šeimos, gy-
venančios provincijose. 2010 m. JAV
gyveno 46 mln. skurstančiųjų – tai 0,8
proc. daugiau nei ankstesniais me-
tais. Tuo tarpu vidutinės namų ūkio
pajamos 2010 m. JAV siekė 49,400
dol. – daugiau nei 1,000 dol. mažiau
nei 2009 m. 

***
Jungtinių Valstijų įstatymų lei-

dėjų nesugebėjimas laiku susitarti
dėl valstybės skolos ribų didinimo
šalies biudžeto išlaidas išaugino 1,3
mlrd. dol. Apie tai skelbiama JAV ad-
ministracijos auditavimo agentūros
(GAO) ataskaitoje. Ataskaitoje paste-
bima, kad papildomų išlaidų prirei-
kė, nes po užsitęsusio respublikonų
ir demokratų ginčo dėl skolos ribų di-
dinimo sustiprėjo neapibrėžtumas
rinkoje ir dėl to pakilo palūkanų nor-
ma. Šiuo metu JAV valstybės skolos
,,lubos” siekia 16,394 trln. dol. Jeigu
biudžeto deficitas augs tokiais pat
tempais kaip per šių metų sausio–
birželio laikotarpį – vidutiniškai 150
mlrd. dol. per mėnesį – įstatymų lei-
dėjams teks vėl didinti valstybės sko-
los ribas dar prieš prezidento rinki-
mus, numatytus lapkričio 6 d. Res-

publikonai gali pasinaudoti susiklos-
čiusia padėtimi ir užvilkinti atitin-
kamo įstatymo projekto svarstymą,
siekdami susilpninti Barack Obama
galimybes prieš rikinimus. 

***
Pasaulio turtingieji iki 2010 m.

pabaigos slaptuose ,,mokesčių rojuo-
se” buvo nuslėpę mokesčių už ma-
žiausiai 21 trilijoną JAV dol. Toks
skaičius prilygsta JAV ir Japonijos
ekonomikų dydžiui sudėjus kartu.
Tai atskleidė didžiulis tyrimas, užsa-
kytas britų organizacijos ,,Tax Justi-
ce Network”. Ši nepriklausoma orga-
nizacija nuo 2003 m. atlieka aukšto
lygio tyrimus mokesčių reguliavimo
srityje. Organizacijos atstovų teigi-
mu, 21 trln. yra labai apytikris skai-
čius: tikrasis skaičius gali siekti net
32 trln. JAV dol. Savo tyrime ekono-
mistai skaičiavo tik finansinį turtą,
saugomą bankuose ir investicinėse
sąskaitose, tuo tarpu tokio turto kaip
jachtos ar nekilnojamasis turtas jie
neįskaičiavo.

***

Bendrovė milžinė ,,Apple” užė-
mė pirmą vietą didžiausių pasaulio
bendrovių pagal rinkos kapitalizaci-
ją vertinime ,,FT Global 00”, aplen-
kusi daug metų pirmavusią naftos ir
dujų bendrovę ,,Exxon Mobil Corp.”.
Kaip rodo ,,The Financial Times”
(FT) duomenys, ,,iPhone” ir ,,iPad”
gamintojos rinkos vertė praėjusiais
metais siekė 559 mlrd. dol., o ,,Ex-
xonMobil” – 408,8 mlrd. Trečioje vie-
toje atsidūrė Kinijos bendrovė ,,Pet-
rochina”, jos rinkos vertė siekė
278,97 mlrd. dol. Kaip pastebi FT, ben-
dra 500 didžiausių pasaulio susivie-
nijimų rinkos vertė praėjusiais me-
tais sumažėjo 3,6 proc. iki 25,3 trln.
dol. Pirmą vietą pagal bendrą rinkos
vertę, kaip ir prieš metus, užėmė
bankai, antrą vietą – naftos ir dujų
bendrovės.

***
Greitojo maisto restoranų tinklo

,,McDonald’s” pelnas per antrą ket-
virtį buvo mažesnis nei tikėtasi, o
pardavimų augimas sulėtėjo. Pras-
tesnius rezultatus lėmė lėtėjantis pa-
saulio ekonomikos augimas ir stip-
resnio JAV dolerio kurso įtaka. Apie
rezultatus paskelbta praėjus vos kele-
tui dienų po to, kai meksikietiško
maisto kavinių tinklo ,,Chipotle Me-
xican Grill Inc” atstovai perspėjo,
kad dėl silpno JAV ekonomikos augi-
mo pardavimų augimas sulėtėjo, to-
dėl sustiprėjo nerimas, kad vartoto-
jai mažina išlaidas. ,,McDonald’s”
grynasis pelnas per antrą ketvirtį
smuko iki 1,35 mlrd. JAV dol., paly-
ginti su 1,41 mlrd. JAV dol. pelnu tuo
pačiu laikotarpiu prieš metus.

Palanga (Delfi.lt) – Lietuvoje įsivyravus saulėtiems ir šiltiems orams, labai išaugo
atvykstančiųjų į Palangą srautai. Penktadienio vakarą matyti automobilių spūstį prie
įvažiavimo į kurortą tampa įprasta, tačiau savaitės viduryje – neįtikėtina. Poilsiautojų
gausa ypač juntama ir J. Basanavičiaus gatvėje. Regis, pagaliau verslininkai gali šypso-
tis – kurorto kavinėse taip tiršta, kad sunku surasti laisvą staliuką. O prie populiarių
barų, kur groja lietuviška muzika, žmonės išsirikiuoja ar prisėda ant suoliukų tiesiog
gatvėje. Antroji liepos pusė – ypač populiarus lietuvių atostogų metas. Jūros vanduo
jau šiltesnis, o ir saulė kur kas labiau džiugina poilsiautojus. Verslininkai spėja, kad rug-
pjūčio pradžioje į Palangą turėtų atvykti dar daugiau atostogautojų. Gyvenamąją vietą
nuomojantys žmonės ragina iš anksto užsisakyti kambarius, nes ieškotis pastogės jau
atvykus į kurortą tampa sunkiai nuspėjama loterija.                                        Delfi.lt nuotr.
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Turbūt retas beprisimena savo
pra džiamokslio elementorių –
vado vėlį, mums visiems ati-

dariusį duris į šiandien be rašto neį-
sivaizduojamą pa saulį. Nuo vieno
tokio elementoriaus pasirodymo dar
caro okupacijos laikais dabar sueina
100 metų. Tai Kalvarijiškio slapy-
vardžiu pasirašytas ir 1912 m. išleis-
tas Adomo Dundzilos „Dieve padėk!”.
Vilniaus uni versiteto (VU) biblio-
tekoje ir ar chyve Kaune šiandien gali
būti išlikę vieninteliai du jo egzem-
plioriai.  Apie tai ir šis straipsnis. 

2012 metų akimis

Panaikinus spaudos draudimą
(1904 m.), mokyklose pradėjo plisti
lie tuvių kalbos mokymas, tad ir ele-
mentorių pareikalavimas padidėjo.
Atsi žvel giant į kitus to laikotarpio
leidi nius, eiliniam knygos mėgėjui
„Dieve padėk!” atrodo visai gerai.
VU biblio tekos darbuotojų teigimu,
viršelyje yra paties prof. Vaclovo Bir-
žiškos ran ka padarytas įrašas – ,,A.
Dundzi la”. Slapyvardžiu autorius
greičiausiai pasirašė todėl, kad net
carinio braškėjimo laikais žandarai
Lietuvo je dar pasišvaistydavo. Štai
Suvalki joje 1908 m. nukentėjo dr. K.
Grinius, J. Papečkys, J. Civinskas, A.
Nau jo kai tis bei kiti Nepriklauso-
mybės lai kų veikėjai.  

Knygelė yra 48 puslapių, įskai-
tant vir šelius. Ji pradedama auto-
riaus pra tar me tėvams ir tuoj pat po
jos su iliustra cijomis seka pirmosios
raidės – ,,a”, ,,o”, ,,n”, ,,m” ir t. t.  Pra-
tarmė skirta tė vams, bet ne mokyto-
jams. Tais lai kais mokyklų tinklas
buvo dar re tas, ir daugelis šeimų sa-
vo vaikus mokė na muose, dažnai
naudodami maldak nyges. Tokių pas-
tangų vaizdą savo skulptūroje įamži-
no Petras Rimša – motina, parimusi
prie ratelio, šalia jos – vai kutis su
knygele. 

Pats pirmasis skaitymui skirtas
žodis elementoriuje yra „Ona”, po jo
eina „mama”, „mano” ir kt. Šalia
gry nai lietuviškų žodžių (,,vyras”,
,,vinis”, ,,kova”, ,,žuvis” ir kt.), yra ir
tuo metinių, bent suvalkiečių vartotų
barbarizmų (,,čemeryčia”, ,,bačka”,
,,mu čė” ir t. t.). Pasitaiko ir grynai
fonetiškai suvalkiečių tarme užra-
šytų žodžių, pvz., rašoma „vuodas”, o

ne „uo das”. Jei nežinotume, kad
leidi nio kalbą taisė vietinis autorite-
tas, mokytojas M. Endziulaitis, šie
reiš ki niai atrodytų daug keisčiau.
Dabar tai laikytina to meto gyvosios
kalbos bruo žu, išlikusiu ir kur kas
vėliau, pvz., dr. Jono Basanavičiaus
paminklo gra nite. Jablonskinė rašy-
ba paplito vė liau.

Dvidešimtyje puslapių išdėsčius
visas rai des, knygelė veda prie eilė-
raštukų, ap sa kymėlių, mįslių.  Be-
veik kiekvie name puslapyje – po pie-
šinėlį. Prieš pradedant „poterius”,
skaitome autoriaus didaktinį straip-
snelį jau pra mo kytam skaityti jau-
nuoliui. 

,,Pote riais” pavadintas skyrelis
savo apimtimi išsilieja plačiau. Čia
telpa ir „pri sakymai”, ir „nusidėji-
mai didie ji”, „penkios dalys pakū-
tos” ir kt. Tai beveik įvadas į kate-
kizmą. Visas leidi nys dvelkia papras-
tumu ir nuoširdumu.

Elementorius pavadintas „Die ve
padėk!” su šauktuku, kas gal tu rėtų
reikšti linkėjimą skaitytojui, bet ne
maldą. Įdomu, kad savo 1935 m. iš -
leistoje atsiminimų knygoje A. Dun -
dzila pavadinimą paminėjo be šauk-
tuko, taip paremdamas spėjimą, kad
prieš karą to elementoriaus neturėta
net Dundzilų bibliotekoje.  

Galima klausti, kur šis elemen-
torius įsirikiuoja į lietuviškųjų ele-
men torių istoriją, kokia jo, kaip va-
do vėlio, įtaka? Bostoniškė „Lietuvių
en ciklopedija”, vietomis kritiškai
per žvelgianti senuosius mūsų ele-
mentorius, skaitytoją atveda iki 1909
m. ir iš ten nušoka į Nepriklausomy-
bės lai kotarpį. Vilniuje leidžiamoje
„Visuo ti  nėje lietuvių enciklopedijo-
je” strai ps nis apie elementorius – iš-
samesnis.  Tačiau „Dieve padėk!” ne-
mini nei vie na, nei kita – sunku pa-
sakyti, ko dėl. Gal dėl to, kad „Dieve
padėk!” di desnės įtakos tuometiniam
švietimui neturėjo? Gal, kad tuoj
1914 m. prasidėjęs Pirmasis pasauli-
nis karas sutrukdė elementoriui
plačiau pa sklisti? O gal šių enciklo-
pedijų re dak toriai neturėjo apie
„Dieve pa dėk!” žinių, ypač jei iš
tikrųjų yra iš li kę tik du jo egzemplio-
riai?

Prof. Vaclovas Biržiška 1946 m.
išleistame „Lietuvių rašytojų kalen-
doriuje” dokumentuoja ir elemento-
riaus autorių, ir patį elementorių.
Ele mentoriaus atsiradimo aplinky -

bes savo 1935 m. knygoje aprašo pats
A. Dundzila. Susidomėjęs švietimu,
lietuvių kultūriniu gyvenimu bei lie -
tuviškomis prekybos įmonėmis, jis
1908  m. iš kaimo persikėlė į Mari-
jam polę. Tuo metu (ketveri metai po
spau dos draudimo panaikinimo!)
buvo paplitę Tilžėje Otto Mauderodės
spausdinti elementoriai su „beblė-
mis slebizavoti”. Jaunam Dundzilai
ne pa  tikęs Mauderodės leidinys. Jis
ta da spaudai paruošė „Dieve padėk!”
ir sa vo lėšomis išspausdino kelis
tūkstan čius egzempliorių. Kad jis tuo-
met jau palaikė glaudžius ryšius su
vietiniais lietuviais mokytojais, liu-
dija bendra, gana iškilminga 1913 m.

nuotrauka.
Po metų kilęs pasaulinis karas

šias pastangas sumaišė su žeme, ta-
čiau pravėrė duris į 1918 m. pa skel b-
tos Nepriklausomybės dvide šimt -
metį.

1981 metais Vilniaus universitete 

Profesiniais tikslais su paskaito-
mis 1981 m. rudenį ilgesnį laiką bu -
vau Vilniuje. Kartą Vilniaus univer -
siteto bibliotekos darbuotojas labai
maloniai parodė ten turimus lobius.
Įžengėme į didelę, gražiai restauruo -
tą, nuotraukose daug kartų matytą
Smuglevičiaus vardo salę. Stebino ne
tik aplinka, bet ir salės naudojimo
po būdis: šalia ekskursinių lankyto-
jų, ko kiu ir pats jaučiausi, prie stalų
sė dėjo įvairaus amžiaus asmenys. Jie
var tė senų leidinių lapus, darėsi iš -
rašus. Vadinasi, čia ne tik gražiai su -
ri kiuotų ir apšviestų retenybių sce -
na, bet ir gyva, alsuojanti, pirštais
čiu pinėjama mokslo įstaiga.

Salėje – išilgai sustatytos, stiklu
ir žalia medžiaga uždengtos vitrinos.
Čia eksponuojami kai kurie senieji,

kapitaliniai leidiniai ir dokumentai.
Pakėlęs čia vieną, čia kitą uždangalą,
vadovas rodo leidinius, aiškina...
Klau sia, gal norėčiau ką nors spe-
cialaus pamatyti. Aš tuoj paprašau
Simonavičiaus 1650 m. išleistos „Ar -
ti lerijos”, apie kurią buvau skaitęs
labai palankų britų straipsnį jau
šiuo laikiniame raketų žurnale. Net
ne žiūrėdamas į uždengtas vitrinas,
pa lydovas atbula ranka atidengė
vieną uždangalą ir prieš akis gulėjo
atversta „Artilerija”, Equitis Lithua -
ni parašyta... Puiku! Įdomu!

Gal dar ką parodyti, klausia
palydo vas. Galvoje perbėgo keli pava-
di-nimai, bet jie visi nublanko prieš

dar nie kada nematytą leidinį. Pa-
prašau 1910–1914 metais savo tėvo iš -
leisto elementoriaus „Dieve padėk”,
pasirašyto Kalvarijiškio slapyvarde.
Jo nemačiau prieš karą Kaune, net
namuose niekas apie jį nekalbėjo.
Pra šymas palydovo nenustebino ir
jis dingo už aukštų salės durų. Po
pen kių minučių sugrįžo, padavė į
rankas bibliotekoje įrištą leidinuką.
Tai ne ti kėtas radinys, tai relikvija
mano ran kose! Varčiau puikiai išsi-
laikiusius elementoriaus lapus ir dė-
kojau – palydovui ir likimui – už at-
radimą, lyg kokią dovaną. Knygelę
grąžinau, vė liau ją persifotografa-
vau.

Viename iš vaikystės vaizdų sto -
vi aukšto ūgio (tuomet man atrodęs),
tamsia eilute apsirengęs Tėvas. Vil -
niuje pasklaidęs jo 1912 m. paruoštą
ir išleistą elementorių, stengiuosi da -
bar atskaičiuoti gal 120 metų atgal ir
atkurti to Suvalkijos kampelio vaiz -
dą. Ten mano seneliai, Vincas ir Mar -
ce lė Dundzilos, rūpinosi savo šeima,
kiek galėjo mokė savo mažamečius
vai kus, jiems gero norėjo, „Padėk,
Dieve” meldė ir linkėjo.

Elementoriaus sukaktis
ANTANAS DUNDZILA

Adomo Dundzilos sūnus

A. Dundzila su Marijampolės apskrities lietuviais mokytojais 1913 m. Sėdi (iš k. į d.): P. Natkevičius, Dun dzila, M. Endziulaitis, Maša-
nauskas, J. Butauskas; stovi: A. Valaitis, Bar tuška, Statkevičius, V. Sidzikauskas, Motūza, Dabulevičius, Gavelis, Bliū džius ir Gerutis.

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Patirtis. Automobilis. Tel. 773-317-5551.
* Moteris ieško (perka) darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-799-1148.
* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, kalban-
ti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai, ieško
senelių  priežiūros darbo naktimis. Turi medicininį
išsilavinimą. Tel. 773-387-7232.
* Darbšti, tvarkinga moteris ieško  žmonių priežiū-
ros darbo. Patirtis, legalūs dokumentai, rekomen-
dacijos. Buitinė anglų kalba. Tel. 630-863-1168.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Legalūs dokumentai. Buitinė anglų kalba. Siūlyti
įvairius variantus. Tel.630-670-0813
* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Geros rekomendacijos.
Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 773-759-8677.

Elementoriaus viršelis.
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Bet džiugino tai, kad turbūt pir-
mą kartą Europos Vadovų Taryba
laikėsi bendros pozicijos energetikos
klausimais. Tiesa, didžiųjų valsty-
bių, kaip antai Vokie tijos, Prancūzi-
jos, iš dalies Didžiosios Britanijos,
vadovai kalbėjo labai atsargiai. Ypač
nuvylė Italijos premjeras Romano
Prodi, su kuriuo visuo met labai ma-
loniai bendraudavome. Jis vienin-
telis viešai visus ragino kuo mažiau
kelti V. Putinui nemalo nių klausimų.
Tuo tarpu Danijos prem jeras Ander-
sas Foghas Rasmus se nas, priešingai,
atrodė kietas it titnagas.

Vadovų Taryba pasisakė už dia-
lo gą su Rusija, bet laikantis lygybės,
so li darumo ir atvirumo dvasios. Eu-
ro pos Komisijos pirmininkas José
Ma nuelis  Barroso pabrėžė, kad ES
turi kalbėti vienu balsu ir siekti, jog
energetika nebūtų naudojama kaip
politinio spaudimo priemonė. Dėl to
buvo sutarta ir „G-8” valstybių susi-
tikime. J. M. Baroso pareiškė: „Deja,
tai, kad nutrauktas naftos tiekimas
vamzdynu Lietuvai, prieštarauja
šiam principui.”

Buvo sutarta priminti V. Putinui
ir neištirtas žurnalistų nužudymo by-
las, išsakyti susirūpinimą dėl augan -
čios įtampos tarp Rusijos ir Gruzijos.

Pradėdamas savo kalbą pasidžiau-
 giau, kad ES laikosi bendros pozici-
jos ir,  be kita ko, supranta Lietuvos
situaciją. Sakiau žinąs, kad nemažai
sėdinčių prie šio stalo vadovų žvelgia
į mane nerimaudami, ar per vakarie -
nę su V. Putinu nesukelsiu rūpesčių
ir negadinsiu reikalų. „Patikinu jus,
kad nieko panašaus neįvyks, nes
jūsų pozicija visiškai atitinka Lietu-
vos interesus”, – nuraminau posė-
džio dalyvius. Baigdamas pasakiau
turįs tik vieną pageidavimą – kad J.
M. Barosso per vakarienę su prezi-
dentu V. Putinu pasiteirautų, kodėl
rusai nutraukė žaliavos tiekimą „Ma-
žeikių naftai” vamzdynu, oficialiai
aiškindami, kad tai neva dėl tech-
ninių pro blemų, o iš tikrųjų mėgin-
dami Lietu vą politiškai spausti ir
keršyti už tai, kad savo įmonę parda-
vėme ne jiems, o lenkams. Dar pri-
dūriau, kad jei Rusija nesugeba, kaip
aiškina, sutai syti vamzdžio, tegu lei-
džia tai pada ryti mums – sugebėtume
greitai atlikti šį darbą. Mačiau, kaip
ši replika daugelio vadovų buvo paly-
dėta šyp senomis.

Per vakarienę naftos tiekimo
Lietuvai problema nebuvo nutylėta.
Taip pat V. Putinas išgirdo klausimą
apie Kremliaus kritikės žinomos žur-
nalistės Anos Politkovskajos nužudy-
mo bylą. Tačiau bene labiausiai jį
suerzino ES vadovų pastabos apie
Rusijos grasinimus Gruzijai. Beje, iš
Helsinkio telefonu kalbėjausi su pre-
zidentu Michailu Saakašviliu ir pa-
žadėjau, kad visaip skatinsiu ES ly-
derius kelti šį klausimą.

V. Putinas tiesiog pratrūko pyk -
čiu. Jis pareiškė, kad Gruzija vykdo
prieš Rusiją provokacijas, ir ėmė gra -
sinti, kad jo šalis niekam neleis savęs
stumdyti ir duos tokį ryžtingą atkir-
tį, jog maža nepasirodys. Itin pavojin-
gai nuskambėjo V. Putino žodžiai,
kad Mask va puikiai žino, kada ir ko-
kie Gru zijos provokaciniai veiksmai
gali baigtis kraujo praliejimu.

ES vadovams tai buvo tarsi šal-
tas dušas. Visi nuščiuvo. Netrukus
po V. Putino kalbos vakarienė baigė-
si, kar tu – ir Europos Vadovų Tary-
bos po sėdis.

Beje, politika dvelkė net tai, kaip
buvome susodinti prie didžiulio ke -
turkampio stalo per posėdžius ir
ypač per vakarienę. Dieną aš sėdėjau
pa  čiame centre, šalia J. M. Barroso,
prie šais pirmininkaujantį Suomijos
mi nistrą pirmininką Matti Vanhane-
ną, o per vakarienę organizatoriai
mane pasodino toje pat stalo pusėje,
kur ir V. Putiną, bet pačiame jo gale,
matyt, kad būčiau kuo toliau nuo
Rusijos prezidento.

2006 metų lapkričio 14 diena,
Kijevas. Lydimas 78 žmonių delega-
cijos trims dienoms išvykau į Ukrai-
ną. Jau ne kartą lankiausi šioje šaly-
je, bet tai pirmas valstybinis mano
vizitas ir vyksta jis, kai Ukrai na iš-
gyvena Rusijos kurstomą poli ti nę
krizę.

Ilgai akis į akį kalbėjau su prezi-
dentu Viktoru Juščenka. Jis buvo at -
viras: įtampa jo šalyje auga ir ją
visaip skatina Maskva.

Vėliau, darydamas pareiškimą
spaudai, pabrėžiau, kad Lietuva rė-
mė ir rems Ukrainos pastangas įstoti
į NATO.

Darbo pietų susitikau su minis -
tru pirmininku Viktoru Janukovy -
čiu mi. Prieš keletą savaičių Briuse -
lyje jis pareiškė, kad Ukraina nepa -
sirengusi stoti į NATO. Tai plačiai
nuskambėjo Vakarų pasaulyje. Ta -
čiau per mūsų pokalbį V. Janukovy -
čius kalbėjo, kad Ukrainai labai svar-
bu integruotis į Vakarų aljansus. Tie -
sa paklausiau, kaip tokias mintis
suderinti su pareiškimu Briuselyje.
Išgirdau atsakymą, kad jis buvo ne -
tei singai suprastas. Tuomet pa sa -
kiau, kad net ir aš, Ukrainos kaimy-
nas, jo nesupratau, ir patariau aiš-
kiau išdėstyti savo vyriausybės pozi-
ciją dėl narystės Šiaurės Aljanse. V.
Janu kovyčius ėmė teisintis, kad uk-
rai niečiai nesupranta NATO tikslų ir
todėl nepritaria stojimui į šią organi-
zaciją, bet jis pats nėra narystės prie -
šininkas. Paraginau aiškinti žmo -
nėms Šiaurės Aljanso naudą ir atvi-
rai išsakyti savo poziciją.

Nustebau, kai V. Janukovyčius
pareiškė remiąs prezidentą V. Juš-
čen ką ir norįs, jog jis vadovautų Uk-
rai nai iki savo kadencijos pabaigos.
Mat visiems gerai žinoma, kad jie –
politiniai priešininkai ir V. Janu -
kovyčius visaip stengiasi pakirsti V.
Juščen kos politines pozicijas.

Kalbėjomės kietai, be užuolan-
kų, bet kartu atvirai, o atsisveiki-
nome net nuoširdžiai ir draugiškai,
nors per Oranžinę revoliuciją aš
rėmiau V. Juščenką. Vėliau darbo
pietų susitikime dalyvavę ukrainie-
čiai prasi tarė, kad tokio pokalbio su
V. Janu kovyčiumi jiems dar nebuvo
tekę girdėti.

Po apsilankymo Ukrainos parla-
mente ir pokalbio su jo pirmininku
Oleksandru Morozu susitikau su
buvusia artimiausia V. Juščenkos
bendražyge, o dabar mirtina jo prie-
ši ninke, po Oranžinės revoliucijos
premjero pareigas ėjusia Julija Ty-
mo šenko.                       Bus daugiau.

Atsisveikinant su Nijole Jan kute-Užubaliene (iš k.): Nijolė Marti nai tytė-Nelson, kun. An-
tanas Gra žulis, SJ ir Vida Rimienė.

Išlydėjome�rašytoją�
Nijolę�Jankutę-Užubalienę

Rašytoja Nijolė Jankutė-Užuba -
lie nė (1929.08.06–2012.11.20) buvo ne -
ei   linė asmenybė, kaip neeilinis buvo
ir jos gyvenimo kelias. Gimusi ir vai -
kystę praleidusi Lietuvoje, jaunystę
(dėl sovietų okupacijos) – Vokietijoje
ir JAV, Nijolė paskutinius septyne -
rius metus gyveno Australijoje, kol
iš tikta sunkios ligos 2011 metų rude -
nį buvo Aukščiausiojo pašaukta am -
ži nybėn. A. a. Nijolės urną su pele-
nais į Čikagą atskraidino duktė Do -
vilė ir žentas Arvydas Zduobos. Po šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo
baž ny čioje š. m. birželio 25 d. jos pa -
lai kus priglaudė šeimos kapas Šv. Ka -
zimiero kapinėse. 

Rodos, dar visai neseniai, 2004 m.
rugpjūčio 20 d., Jaunimo centro ka vi -
nėje susirinko vyr. skautės ir skauti -
ninkės „Verpstės”, „Platerytės” ir
„Sie   tuvietės” bei didelis būrys Nijo -
lės draugų ir gerbėjų išleisti ją į
Australiją. Atsisveikinimą vedusi
Joana Krutulienė sakė, kad Dovilė
išsiveža iš mūsų neįkainojamą turtą
– savo mamą, bet Australija gauna di -
delę dovaną. Vanda Aleknienė Nijolę
apibūdino kaip puikią skautiškų lau -
žų vadovę, vis naujų eilių ir „Kerna -
vės” tunto stovykloms dainų kūrėją.

Ji buvo nepamainoma: „Reikėjo pa-
ra šyti – Nijolė, reikėjo sukurti – Ni-
jolė, reikėjo korespondentės, paukš-
tyčių vadovės – visiems, kam tik rei-
kėjo, vis kam buvo Nijolė!” Sofija Je-
lionienė priminė Nijolei jos palieka-
mus lietuviškos veiklos dirvonus su
lietuviš komis popietėmis, parodo-
mis, minėjimais, suvažiavimais, fes-
tivaliais, re či taliais, jau nekalbant
apie skautiš ką veiklą. O kur dar lite-
ratūrinės va landėlės „Margutyje”,
pašnekesiai „Sek  lyčioje”, kur darbas
„Skautų aide”, „Laiškai lietuviams”,
kelionių aprašymai „Drauge”?!

Jautriai tuomet su Nijole atsi -
svei  kino tuometinė „Skautų aido”
redaktorė Alė Namikienė ir „Skau -
tybės kelio” „Drauge” redaktorės Ire -
nos Regienės vardu jos vyras Algis
Regis. Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkė Stasė Petersonienė su dė -
kingumu paminėjo Nijolės darbą Lie -
tuvių rašytojų draugijos valdyboje,
jos kūrybinį žodį, 10 išleistų knygų ir
poezijos rinkinį „Vasara išeina”. Su
Nijole atsisveikino ir jai dėkojo daug
kitų kalbėtojų. Paskutinė žodį su
ašaromis akyse tarė Nijolė. Kreip da -
masi į pažįstamus, 50 metų kartu
skautavusias skautes ir knygų leidė -
jus, ji sakė: „Be galo sunku skirtis su
nepamirštama         Nukelta į 15 psl.

RITONĖ RUDAITIENĖ
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Iš�JAV�į�Lietuvą�–�pagerbti�„Titanike”�žuvusį�lietuvį�kunigą

Prireikė šimto metų, kol pa ga -
liau buvo įamžintas „Titaniko”
laive žuvusio lietuvio kunigo

Juozo Mont vilos atminimas. Praėjusį
sekmadie nį prie pat sienos su Len-
kija esan čiame nedideliame Liubavo
miestelyje iškilmių metu buvo ati-
dengtas ir pašventintas koplytstulpis
Montvilai atminti. Jis iškilo prie bu-
vusios baž ny čios, kurioje 1910–1911
m. vikaru dirbo legendinis kunigas,
pamatų. 1770 m. statyta bažnyčia
buvo visiš kai sugriauta Antrojo pa-
saulinio ka ro metu 1944-aisiais, jos
atstatyti so vietmečiu neleista.

Į iškilmes Liubave susirinko
daugybė žmonių, miestelis buvo už-
kimštas automobilių, minia žmonių
vos sutilpo dabartinės Švč. Trejybės
baž nyčios šventoriuje. Čia kartu bu-
vo šven čiami ir Karmelio kalno Švč.
Mer gelės Marijos (dar žinomi Škap -
lierinės pavadinimu) atlaidai. Mišių
metu ne kartą buvo prisimintas kun.
Juozas Montvila ir jo žygdarbis 1912
m. balandį, kai skęstančiame „Tita -
niko” laive kunigas atsisakė vietos
gelbėjimo valtyje ir žuvo Atlanto
vandenyne.

Po Mišių eisena pasuko link se -
no sios bažnyčios pamatų. Čia buvo
surengtas minėjimas, prisiminti ku -
nigo Liubave praleisti metai. Eiti vi -
karo pareigų į Liubavą kun. Montvi-
la atvyko iš Lenkijos 1910 m. išvaka -
rėse. Kunigas nuolat rašė laiškus sa -
vo Jungtinėse Amerikos Valstijose
gyvenusiam broliui Petrui, tad iš
karto po paskyrimo į Liubavą laiške
džiaugėsi parapijiečių draugiškumu
ir geromis darbo sąlygomis. 

Liubave Montvila greitai įsitrau -
kė į lietuvišką veiklą, mokė vaikus

katekizmo, įkūrė čia „Žiburio” drau -
gijos skyrių, jo pastangomis pradėjo
veikti parapijos knygynas. Yra išlikę
kunigo laiškai, kuriuose jis prašė
brolio jam nuolat siųsti iš Amerikos
„Draugo” laikraštį ir, jei šio negau-
davo ar jis labai vėluodavo, broliui
rašydavo, kad gal Vilniuje buvo su-
laikyta spaudos siunta.

Liubave Montvila dirbo neilgai –
jau 1911 m. kovo pradžioje jis buvo
atšauktas, nes ne visiems patiko ku -
nigo aktyvi lietuviška veikla, taip pat
tai, kad jis bendravo su unitais.
Mont vila buvo perkeltas į Seinus ir
jau tais pačiais metais planavo plauk-
ti laivu per Atlantą pas brolį, kuris
nuolat jį kvietė atvykti ir kunigo pa-
reigas eiti lietuviškose parapijose.
Tačiau tais 1911 m. jis gavo įdomų
darbą – tapo antruoju „Šaltinio” laik-
raščio, tada buvusio labai populiariu
ir turėjusio 15,000 tiražą, redaktoriu-
mi. 

Vis dėlto 1912 m. kunigas susi -
ruo šė į Ameriką, tų metų kovą atvy-
ko į Londoną ir netrukus jau buvo
„Titaniko” laive. Kunigas pasirinko
šį laivą ir dėl to, kad jis turėjo pasiek-
ti Amerikos krantus greitai, ir dėl to,
kad didžiuliame laive tikėjosi išven g -
ti jūros ligos. Deja, Amerikos „Titani -
kas” taip niekada ir nepasiekė.

Po sūnaus žūties jo tėvai tėviškė-
je, Nendriniškių kaime, buvo pastatę
medinį kryžių kunigo atminimui,
tačiau sovietmečiu jis buvo sunaikin-
tas. Pamažu grįžtant kunigo Mont -
vilos atminimui, neliks užmiršta ir
seniai ištuštėjusi jo gimtinė – toje
vie toje jau rugsėjo 6 dieną bus ati-
dengtas paminklinis akmuo.

Tarp daugybės minėjimo svečių
viena moteris visą laiką itin jaudi-
nosi – jos akyse nuolat spindėjo aša -

ALGIS VAŠKEVIČIUS

ros. Tai buvo ypatinga viešnia – pir -
mą kartą į Lietuvą atvykusi jau mi-
nėto Petro Montvilos anūkė Ma rian -
ne Klepacki. Ji susirinkusiems papa-
sakojo, kaip Petras Montvila visą sa-
vo gyvenimą labai mylėjo Lie tuvą,
skyrė jai savo laiką ir pinigus, daly-
vavo lietuviškoje veikloje, rengi niuo-
se. Jis buvo aktyvus New York Lie-
tuvių Bendruomenės narys, žurna-
listas, rašė straipsnius ,,Draugui”,
rūpinosi paminklo Dariui ir Girėnui
Čikagoje statyba. Jo žmona, žuvusio
kunigo dukterėčia Teresa Belies, su -
laukusi 95 metų, dėl garbaus amžiaus
atvykti į Lietuvą jau negalėjo, bet
duk ros Marianne prašė padaryti kuo
daugiau nuotraukų. 

„Senelį visą gyvenimą slėgė kal -
tės jausmas – juk būtent jis kvietė sa -
vo brolį Juozą atplaukti į Ameriką.
Su tuo jausmu jis ilgai gyveno, mirė
1984-aisiais, būdamas 97 metų am -
žiaus. Jam buvo itin sunku susitai-
kyti su tuo, kad Atlante žuvęs brolis
ne turėjo jokio kapo, jam nebuvo kur
pastatyti paminklą. Tad jau būdamas
apie 90 metų amžiaus, pasitelkęs į
pagalbą vieną kunigą, nutarė para -
šyti ir savo lėšomis nedideliu tiražu
išleisti knygą apie savo brolį kunigą.
Ta knyga, pavadinta „Kai grįžta pra -
eitis”, buvo išleista 1977 metais. Se -
nelis sakė, kad tai ir yra paminklas jo
žuvusiam broliui”, – pasakojo Kle -
packi.

Ši knyga jau yra tapusi biblio -
grafine retenybe – Lietuvoje yra vos
keli jos egzemplioriai. Gausiai ilius-
truotos knygos įžangoje rašoma, kad
ji yra skirta „Titaniko” žūties 65-erių
metų sukakčiai paminėti bei paties
jos autoriaus 90-mečiui. Knygoje ga -
na smulkiai aprašyti ir kunigo Mont -
vilos darbo Liubave metai, įdėtas pa-
ties kunigo sukurtas senosios Liu -
bavo bažnyčios piešinys. 

„Senelis Petras į Ameriką iš Lie -
tuvos atvyko 1907 metais, panašiu
laiku čia atsidūrė ir jo sesuo Izabelė.
Iš pradžių jis apsigyveno Čikagoje,
bet čia nerado darbo, tad išvyko į
Pennsylvania valstiją, kur kaip ir
daugelis kitų emigrantų, pradėjo
dirb ti anglies kasyklose. Tačiau jį
išgąsdino baisios darbo sąlygos, daž -
nos darbininkų žūtys ir traumos, tad
netrukus jis pabėgo iš ten ir per-
sikėlė į New York valstiją. Čia ėmėsi
drabu žių siuvimo ir pardavimo vers-
lo”, – prisiminė jo anūkė.    

Moteris pasakojo, kad New York
gyvenęs Kazys Montvila kreipėsi į
tuometį valstijos gubernatorių ir pa -

siū lė šiame mieste surengti Lietuvos
dieną. Šeima saugo fotografiją, kur
įamžintas K. Montvilos surengtas
paradas New York gatvėse – vietos
lietuviai žygiavo ir garsiąja Penktąja
aveniu. Klepacki papasakojo, kad
paskutines savo dienas jos senelis
praleido palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio ligoninėje ir prieš
mirtį 1984 m. ten dirbusioms sese -
lėms papasakojo, jog susapnavęs, kad
Lietuva kada nors tikrai bus laisva.
Praėjo vos keleri metai, ir taip iš tie -
sų atsitiko.    

„Jei mano senelis būtų gyvas, ši
diena, kai taip gražiai įamžintas jo
žuvusio brolio kunigo atminimas,
tikrai būtų pati laimingiausia jo gy -
venime. Jis taip mylėjo Lietuvą, į ku -
rią buvo grįžęs vos vieną kartą apie
1915 metus, tiek daug dėl jos darė. Tą
meilę įskiepijo ir mano tėvams – jie
lankė lietuvišką mokyklą, meldėsi
lietuvių bažnyčioje, bendravo su
lietuviais. Gaila, kad aš jau nekalbu
lietuviškai, bet čia atvažiavusi labai
susižavėjau šia nuostabia ir labai
žalia šalimi, apie kurią buvau tiek
girdėjusi, ir žinau, jog būtinai dar čia
grįšiu”, – sakė ji.

New York valstijoje, Southamp -
ton, gyvenanti moteris anksčiau dir -
bo dietologe, o dabar mokytojauja. Į
Lietuvą ji atsivežė daug įvairių senų
dokumentų, laikraščių iškarpų, nuo-
traukų, atspindinčių jos šeimos isto -
riją. Tarp jų – ir straipsnis „Darbi -
ninko” laikraštyje apie Petro Mont -
vilos mirtį, ir kitas straipsnis, kuria -
me rašoma, kad tuomet dvidešimt-
metė Marija Bieliūtė nupiešė piešinį,
kuriame pavaizdavo persekiojamą
okupuotos Lietuvos bažnyčią už me -
talinių virbų. Marija Bieliūtė ir yra
ta pati Marianne Klepacki. 

„Senelis nedaug pasakojo apie
savo brolį kunigą Juozą, o viską, ką
žinojo, sudėjo į knygą. Mūsų šeima
saugo visus kunigo Juozo laiškus
mano seneliui, nes tai didelė ir  šei-
mos, ir istorinė vertybė. Mes žinome,
kad kunigas ‘Titaniku’ į Ameriką
gabeno ir knygas, tarp jų – brolių
Jono ir Antano Juškų lietuvišką dai-
nyną. Kai kurie šaltiniai teigia, kad
šios knygos rastos ir iškeltos iš van-
de nyno dugno bei restauruojamos,
jos gali būti parduotos aukcione. Jei
ka da nors šeimai pavyktų atgauti tą
re likviją, mes jau esame apsisprendę
visa tai atiduoti Lietuvai”, – teigė
Klepacki.

Į Lietuvą viešnia atvyko su savo
dukra Julianne, kuriai 21-eri. Mer -
gina taip pat žavėjosi savo protėvių
kraštu, o jos kelionei pinigų davė Ma -
rianne tėvai, norėdami, kad mergina
savo akimis pamatytų šią šalį. Lie -
tuvą viešnioms padėjo pamatyti Lon -
done gyvenanti jų giminaitė Sigita
Montvilaitė, kuri prieš trejus metus
internete susirado šią šeimą.

„Kai parašiau laišką Marianne,
netrukus gavau jos atsakymą. Ji iš
karto parašė – noriu atvažiuoti į Lie-
tuvą, apie kurią esu tiek girdėjusi.
Montvilų istorija domiuosi jau ne ma-
žai metų, esu sudariusi giminės ge-
nealoginį medį, kuriame – apie 800
asmenų. Lietuvoje artimiausi kunigo
Juozo Montvilos giminaičiai yra jo
sesers Emilijos sūnus ir jo artimieji,
nemažai giminių yra ir Amerikoje,
Kanadoje. Manau, kad ateityje ir dau-
giau Montvilų giminės atstovų iš už
Atlanto aplankys Lietuvą”, – sakė
Montvilaitė.

Senosios bažnyčios, kurioje dirbo kun. Montvila pamatai.
Iškilminga eisena.
Kunigo giminaitės S. Montvilaitė (d.) ir M. Klepacki.

Montvilų giminė – labai plati.

M. Klepacki rankose – laikraštis, kuriame
rašoma apie jos senelį, kunigo brolį.

Koplytstulpis Montvilos atmini mui Liubave.                                     A. Vaškevičiaus nuotr.
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Atkelta iš 13 psl.   Čikaga, bet yra
gy ve nimo realybė, kuri ragina glaus-
tis prie dukros, kol akys šviesios ir
ran kos gali apkabinti... Lėktuvai
skrenda, telefonai skamba, yra elek-
troninis paštas... Likite sveiki mano
rankų apkabinti – vieną dieną vėl
visi pasimatysime!..”

„Susitikdavome” ir palaikėme
glau  dų ryšį su Nijole el. paštu, laiš -
kais, skambučiais. Skaitėme jos raši -
nius, prisiminimus, sutikome pas ku -
 tinę jos knygą – „Pokalbiai su Kuka -
bu ra”. Šių metų gegužės mėnesio
pabaigoje „Verpsčių” tradicinę poe-
zijos sueigą paskyrėme Nijolei ir jos
poezijos rinkiniui „Vasara išeina”.
Ilgai tą popietę dalinomės nuotykių,
džiaugsmo ir išgyvenimų su Nijole
pri siminimais, perpintais Nijolės
Martinaitytės-Nelson skaitomomis
eilėmis iš „Vasara išeina”. 

Nijolė Jankutė-Užubalienė, nors
karo metu neteko tėvo ir turėjo pa -
kelti daug sunkumų, į gyvenimą
visuomet žiū rėjo šviesiai – jį brangi-
no ir juo džiaugėsi. Poezijos knygoje
„Va sa  ra išeina” ji rašo: 

Diena kaip do vana,
Ir kaspiną atrišus,
Paglos tau ją ir padedu į nišą
Kaip vazą naują nenaudotą.
Ar bus kita man dovanota?
Ar saulė švies, ar medžiai bus žali?
Ar dar skambės daina kaž kur toli?
Diena kaip dovana
Imu ją – brangų indą, 

Staiga...  čia pat daina pasklinda,
Tartum kažkada girdėta,
Dar kartą. Ir laukta ir netikėta.

Kapinėse su Nijole Jankute-Užu -
baliene „Verpsčių” vardu atsisveiki-
no Vida Rimienė. Ji pabrėžė Nijolės
gilų tikėjimą ir gyvenimą, vadovau-
jantis skautišku šūkiu „Dievui, Tė-
vy nei ir Artimui”.  Taip pat padėkojo
už didelį įnašą į skautiškų tradicijų
krai čio skrynią bei kūrybinį indėlį
„Kernavės” tuntui ir „Verpsčių” bū -
re liui. Nijolė Martinaitytė-Nelson pa -
skaitė Nijolės eilėraščių rinkinyje
anksčiau išsakytą (ir išsipildžiusį!)
norą: 

Mirti norėčiau tyrą rudenio 
va karą,

Auksinėm topolių žvakėm 
liepsnojant

Ir vėjo vargonams gau džiant tarp
lapų.

Norėčiau išeiti su saule/ 
Į kitą didelę šviesą,

Kada vis kas jau atlikta –
Daržai nuimti, ir apdengtos

rožės,
Ir tūtuoja išskrendančios žąsys...

Susikibusios rankomis, širdimis
su giedojusios „Ateina naktis” ir „Su-
telk mus, Viešpatie, būrin, padangėj
savo atviroj”, palikome Nijolę su ro-
žių žie dais ir antkapyje iškaltu įrašu
„Tiki mės susitikti Viešpaties kara-
lys tėje.”                            

PADĖKA
A † A

JONAS MIGLINAS
1923–2012

Ilsėkis ramybėje brangus Jonai, palikęs šios žemės rūpes-
čius.

Širdingai dėkojame visiems už pareikštas mums užuojautas
laiškais, telefonu, asmeniškai ir per spaudą. Taip pat ir užpra šy -
mą šv. Mišių už a. a. Joną.

Dar kartą širdingai ačiū, ačiū visiems, užjautusiems mus šio -
se mūsų skaudžiose valandose.

Genė Miglinienė ir šeima

A † A
EMILIJA PALŠIENĖ

PUDYMAITYTĖ
Mirė 2012 m. liepos 23 d. Palos Hills, IL, sulaukusi 88 metų.
Nuliūdę liko: duktė Lilija Mikaitienė ir vyras Hermanas;

anū kai dr.  Erik Mikaitis su žmona Dana, Andrea Mikaitytė; bro-
lis Ludwig Pudimat su žmona Lydia ir šeima; sesuo Emma
Luther ir vyras Ronald su šeima; brolio a. a. Adolf  Pudimat
žmona Wal traut Pudimat su šeima, sesuo Marta Sudhoff, daug
sūnėnų ir dukterėčių; Elena Ramanauskienė, kuri daugiau nei
metus nuo širdžiai rūpinosi Emilija.

A. a. Emilija buvo sesuo a. a. Alexandro Pudymaičio, a. a.
Alberto Pudymaičio ir svainė a. a. William Sudhoff.

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 9
v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.,
Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 28 d. 10 val. ryto vyks
pamaldos Zion evangelikų liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard
Ave., Oak Lawn, IL. Po pamaldų a. a. Emilija bus palaidota Tau -
tinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

40 METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A † A
Aviacijos gen. štabo

pulkininkas
JUOZAS

RAPŠYS
Buvęs Lietuvos aviacijos

gen. štabo viršininkas

Mirė netikėtai 1972 m. liepos 24 d., po tulžies operacijos, su -
lau kęs 73 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Kreke -
navos valsč., Graščių km. Amerikoj išgyveno 23 m., Čikagoj,
Marquette Park rajone. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka -
pinėse. Buvo vyras a. a. (1979 m.) Konstancijos Bražytės ir tė-
velis a. a. (2003 m.) sūnaus Gintauto, JAV aviacijos veterano
Vietname, Irake ir  Afganistane.

Priklausė Lietuvos Savanorių Kūrėjų s-gai, LKS Ramovei,
Lietuvių  Aero klubui, Ateitininkams sendraugiams, Panevė -
žiečių klubui, Lietuvių Fondui ir Lietuvių Bendruomenei.
Lietuvoj ir išeivijoj bendradarbiavo spaudoje: „Karde”, „Mūsų
Žinyne”, „Karyje”, „Žiburiuose”, „Drauge”, „Dirvoj” ir „Plie-
no Sparnuose”. Autorius 1933 m. aviacijos leidinio „Lauko Pra -
timai”.

Kaip eilinis karys I-mame pulke, buvo sužeistas 1919 m.
bolševikų fronte, ties Daugpiliu. Tais pačiais metais baigė
Karo mokyklos II-rą laidą ir kovojo IV-tame pulke, lenkų fronte
Su valkijoj. Perėjo į aviaciją 1926 m. Baigė vokiečių Gen. Štabo
Akademiją Dresdene 1932 m. Paskirtas į aviacijos gen. štabą,
pulko vado teisėmis, 1934 m. Buvo dažnas lektorius įvairiuose
karininkų kursuose ir karo garbės teismo pirmininkas. Neap -
leido nė vienų metų neatlikęs karo lakūno-žvalgo nustatytų
skridimų. Rusams užgrobus Lietuvą, pats pirmas buvo paša-
lintas iš aviacijos – 1940 m. birželio mėn.

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos sekmadienį, rugpjū -
čio 5 d., 10:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž -
nyčioj, Marquette Park. Prašome gimines, draugus ir pažįsta-
mus a. a. Juozą maldoj prisiminti.

Nuliūdę: du sūnūs su šeimomis, anūkai, proanūkai, gi -
minės Lietuvoje ir Amerikoje.

Mielai jaunystės draugei

A † A
LAIMAI BRAZIULEVIČIŪTEI

JARAŠŪNIENEI

mirus, liūdime kartu su sūnumis AURIU ir ROMU,
sesute REGINA NASVYTIENE ir jų šeimomis.

Tu lieki mūsų širdyse gražios jaunystės dienų,
praleistų gimnazijoje ir skautaujant neatskiriama
dalis.

Ilsėkis ramybėje, Miela Liale.

Rita Ačaitė-Slapšienė
Danutė Andrašiūnaitė-Petronienė

Irena Daniusevičiūtė-Kirkuvienė
Marija Kušeliauskaitė-Barzdienė

Angelė Matulevičiūtė-Karnienė

Išlydėjome�Nijolę�Jankutę-Užubalienę

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:

www.draugas.org



Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500
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ČIKAGoJe 
IR

APYLINKėse

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
ma  loniai kviečia liepos 25 d., trečia-
dienį, 2 val. p. p. atvykti į Pasaulio lietu-
vių centro skaityklą (14911 127 th St.,
Lemont), kur matysite 2 dalių progra -
mą. Bus ro  domas doku men tinis fil mas
,,Alanta” iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”. An -
t roje dalyje matysite muzikinį filmą,
kuriame dainuos Vilniaus choras ,,Bel
Canto”, V. Noreika, V. Juozapaitis, V. Ur -
mana, šoks balerina J. Dorina ir kt.  Sky-
riaus raštinė atidaryta trečiadieniais nuo
10 val. r. iki 4 val. p. p. (PLC rūsyje,
greta lifto). Tel. 630-243-8611.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL), sekmadienį,
lie pos 29 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
atna šaus klebonas Robertas Coleman, o
dia konas Vitas Paškauskas skelbs Evan -
geliją ir sakys homiliją. Prieš šv. Mi šias
kalbėsime Palaimintojo Jurgio Ma tu-
laičio litaniją bei maldą už jo kanoniza-
ciją bei ligonius. Po pamaldų parapijos
sa lėje – kavutė. Pri me name kad kiek -
vieną ket virtadienį, 8 val. r. šv. Mišias
atnašauja kun. Jaunius Kelpšas.  Po pa-
maldų klausomos išpažintys.

� Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC (Lemont) didžiojoje salė-
je, JAV LB Lemonto apylinkė ir Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia
Juodojo kas pino dienos (rugpjūčio 23
d.) paminė jimą ,,Ribenntrop-Molotov
paktas – ar Lie tuva saugi nuo jo pasi-
kartojimo?”. Pre le gentas Bronius Nai-
nys. Viešnia iš Lietuvos Marija Dubins-
kienė skaitys pas kaitą ,,Kova prieš tu-
berkuliozę”. Kviečiame gausiai dalyvau-
ti. Bus vaišės.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa
rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, rengia
išvyką į Benet Lake, Wisconsin. Graži
gam ta, ežeras, Benedik tinų vienuolynas.
Atsikvėpsite nuo darbų, atsigausite dva -
siškai. Autobusas su visais patogumais.
Norinčius dalyvauti prašome užsirašyti
iki rugpjūčio 18 d. tel. 773-582-7452
(An gelė) arba tel. 773-776-4600 (Aud  ra).

� Penktadienį, rugsėjo 14 d., 7 val. v.
Bal  ze ko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks
Ar vy do Zabulionio fotografijų parodos
,,Church World” atidarymas. Paroda tęsis

iki spalio 12 d. Tel. pasiteiravimui 773-
582-6500. 

� Lietuvos vyčių 144 kuopa kviečia į
kasmetines jau 98-ąsias Lietuvių die nas
,,Lietuviški papročiai ir tradicijos”, ku -
rios vyks Schuylkill Mall, Route 61 ir
I–81 sankryžoje, Frackville, PA, rugpjū -
čio 11 d., šeštadienį, (nuo 11 val. r. iki
5 val. p. p.) ir  rugpjūčio 12 d., sekma -
die  nį (nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p.).
Meninę prog ramą atliks tautinių šokių
grupės ,,Ma lūnas” (Baltimore, MD),
,,Žil vinas” (Philadelphia, PA) ir ,,Gin ta-
ras” (Maha noy, PA). Lietuviška muzika,
tautiniai šokiai, mugė ir lietuviškas mais-
tas. Tel. pasiteiravimui 570-874-4092
(La r ry Domalakes) arba 570-204-9157
(Ca rol Luchas). Daugiau apie šventę
skaitykite www.kofl144.weebly.com

� Š. m. rugpjūčio 17–25 d. Battle Creek,
MI, vyks pasaulio karšto oro balionų
varžybos, kuriose dalyvaus ir oreiviai iš
Lietuvos. Daugiau informacijos apie var -
žybas rasite adresu: http://www.balloon-
worlds2012.com/ 

� Rugpjūčio 19–26 dienomis ,,Nerin-
gos” stovykloje rengiamos dvi stovyklos
suau gu siems: ,,Tikėjimo kelias” ir ,,Me-
no8Dienos”. Plačiau apie šias progra-
mas ir registracijos informaciją surasite
stovyklos tinklalapyje www.neringa.org.

� Rugsėjo 15 d. nuo 1 val. p. p. iki 8
val. v. Apreiškimo parapijos mokyklos
kieme (70 Havemeyer St., Brooklyn,
NY) ruošiamas New York lietuvių pik ni -
kas/gegužinė ,,lithNYC”.

�  Š. m. rugsėjo mėnesį į Lietuvą su va -
žiuoja gausybė žinomų žaliavalgiškos ir
sveikos mitybos propaguotojų iš už sie -
nio. Visi jie susirinks į 5 dienas truk sian -
čius renginius, skirtus gyduolės Ann
Wig   mo re (Ona Varapickaitė, 1909–
1994) įam žinimui. Rugsėjo 22 d. 1 val.
p. p. Kruo piuo se (Akmenės raj.) bus ati-
dengtas pamin k  las jos atminimui. Dau -
giau žinių – tin klala py je www. awmef.
org arba kreipkitės į pro jekto koordina-
torius (Lietuvoje į Pau lių Ja ru še vičių (el.
paštas paulius@ abmeu. com); JAV – į
Petrą Vainių (el. paštas petrasrv@me.
com). Visą rengi nio programą rasite tin-
klalapyje www.geragyventi.lt

IŠ ARTI IR TOLI...

spaudos apžvalga

,,Bridges”
Birželio mėnesio žurnale ,,Brid -

ges” skaitytojas, skaitantis lietu-
višką iš ei vijos spaudą, ras daug jau
kituose leidiniuose skaitytų straip-
snių – apie JAV LB apylinkių pir mi -
ninkų bei apylinkių valdybų ats tovų
konferenciją Detroit, apie lietuvių,
latvių ir estų bendrą renginį Jack -
son, NJ, apie garsią Amerikoje svei-
ko gyvenimo skleidėją Ann Wig more
(1909–1994) ir t. t. 

Tačiau šiame numeryje yra ra -
šinių, kuriuos su malonumu perskai-
čiau ir siūlau paskaityti kitiems. Vie-
nas jų – Marijonos Venslaus kai tės
Boyle straipsnis ,,Strength of  Spirit”
(,,Dvasios stip rybė”), kuria me suži-
nosite Algir do Vokietaičio gyvenimo
istoriją. 

Įdomi pažintis su latviškų ir
lietuviškų šaknų turinčia dailininke
Kristina Svalbonas, gyvenančia Jer -
sey City, NJ.

Manau, kad skaitytojas su įdo-
mumu perskaitys Laimos Pace vi -
čienės iš Lietuvos ,,Hospital Sto ries”
(,,Ligoninės istorijas”). Skaitytojus
patrauks šios autorės gražus pasa-
kojimo stilius. Turėtų patikti ir Jean-
ne Dorr ,,Everyday Miracles” (,,Kas-
die niniai stebuklai”), kuriame auto-
rė rašo apie savo apsilankymą Kry-
žių kalne, Lietuvoje. 

Man asmeniškai ypač patinka
skaityti  žurnale spausdinamas Te -
resės Vekteris lietuvškos vasaros is -
torijas. Šiame numeryje spausdina-
mas jau 3  jaunosios autorės rašinys
šia tema. Jos susitikimas su Lietuva,
nuotykiai, pažintys, patirtys aprašy-
tos su hu moru, taikliai.   Pabuvojusi
Lietuvoje ji pamilo šį kraštą ir svajo-
ja dar kartą ten nuvažiuoti. 

Malonu ,,pasivaikščioti” ir pasi-
gėrėti lietuviškais vaizdais žurnalo
,,Fotogalerijoje”.

Paruošė L. A. 

Pamaldų tvarka

Liepos 29 d. – 10 val. r. bendros
pamaldos  su St. James parapijos para-
pijiečiais.  Minėsime Tėviškės parapijos
per sikėlimo į naujas patalpas 5 metų
sukaktį.

Rugpjūčio 5 d. – pamaldos 11:30
val. r.

Rugpjūčio 12 d. – pamaldos 11:30
val. r. Po pamaldų – labdaringos krikš-
čioniškos jaunimo stovyklos Vana guose
(Lietuva), 15-os veikimo metu  jubilie-
jaus videofilmo rodymas. Kvie čia me vi-
suomenę dalyvauti.

Rugpjūčio 19 d. – pamaldos 11:30
val. r.

Rugpjūčio 26 d. – pamaldos 11:30
val. r. su šv. Vakariene.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129�Wolf�Rd.,�Western�Springs,�Il�60558

tel.�708-229-2795,�el.�paštas�teviskes.parapija@gmail.com

Tėviškės parapijos kun. Liudas Miliaus kas.

Dainavoje, Manchester, MI, liepos 23 d. prasidėjo sendraugių ateitininkų stovykla
,,Einam basi”, kuri tęsis iki liepos 28 d.  Stovyklautojai ne tik klausėsi paskaitų, dalijosi
savo kūrybingumu, bet ir džiaugėsi vasaros malonumais – sportavo, šoko, žaidė, mau-
dėsi Spyglio ežere. Dainos Čyvienės nuotr.


